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Johan Håkans, Korsholms kommunstyrelses representant, inviger stigen.

Världsarvsdagar 5.-7.9.
Fredag 5.9, nationella geologidagen
Föreläsning: Aktuella geologiska
undersökningar
på
världsarvsområdet.
18.00-19.30 Terranova – Kvarkens
naturcentrum (Museigatan 3, Vasa)
Samtliga presentationer på finska!
Geologiska
forskningscentralen,
Geolog Jaakko Auri: Vegetationen och
klimatet på Björkö i början av den
senaste istiden
Åbo
Universitet,
geologiska
institutionen, Professor Matti Räsänen
m.fl.:
flera
presentationer
om
världsarvsområdets
jordmån
och
utveckling

Därefter guidar världsarvsguider på
naturstigen. Vid Sommarö fort blir det
korvgrillning,
kaffe
och
saft.
I
vaktstugan finns en liten utställning
om Kvarkens skärgård.
För dem som önskar ordnas taxiskjuts
tillbaka
till
Sommarösund,
förhandsanmälning för taxiskjuts till
Terranova, tel. 0205 64 5281,
terranova@metsa.fi.
Mer information fås från Terranova –
Kvarkens
naturcentrum,
Forststyrelsens kundbetjäning tel. 0205 64
5281,
e-post
terranova@metsa.fi.
Programmet finns också på adressen
www.kvarken.fi.

Lördag 6.9
Guidningar om Kvarkens skärgård
och världsarvsbegreppet.
Terranova – Kvarkens naturcentrum
(Museigatan 3, Vasa)
13.00-13.45 Världsarvsguidning för
barn
15.00-15.45 Världsarvsguidning för
vuxna

Sengångarna…
...eller vad vi ska kalla oss. Vi går
igen, med eller utan stavar! Start
måndagen den 8 september kl 9.30. Vi
samlas vid Sommaröhallen.
Annette och Rose-Marie

Världsarvskryssningar
Guidade
kryssningar
ordnas
till
Mickelsörarna och i Vasa skärgård, se
annonsering i Vbl 31.8.
Söndag 7.9
Öppning av Sommarö naturstig
Start från simstranden i Sommarösund
kl. 14.00

stänger kl
september.

18.00

på

söndagar

i

Föreningarnas protokoll

Kari Hallantie, Forststyrelsen, och
Johan Rönn, ordförande i Södra
Vallgrunds byaråd, berättar om hur
stigen kommit till.

och övriga dokument arkiveras av
studiecirkeln som startar måndagen
8.9. kl 18.00 i arkivet. En eller flera
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representanter från varje förening är
välkommen att delta i arbetet!

Björn Wistbacka tog efter detta
kontakt
med
undertecknad
och
meddelade att han en tid till är
tvungen att ha sin fiskebåt förtöjd vid
bryggan då han ännu inte haft
möjlighet att ta i bruk sin egen
hamnplats och bygga tillhörande
båthus.

Loppisförberedelser
Ni kan börja städa alla Era skåp och
lådor, loppis ordnas nog snart igen!
Olycksdrabbat vägavsnitt

Han kommer nog så småningom att
sätta
igång
med
hamnoch
båthusbygget men önskar att man i
byn har överseende under denna tid.
Björn sa också att han alltid förtöjer
sin båt längst ut på bryggan, ibland
med halva båten "utanför" så att också
andra skall rymmas att tillfälligt
angöra bryggan med sina båtar.

Den tragiska dödsolyckan på vägen till
Replot nyligen är den andra i
ordningen på samma ställe. Den 1 juli
1962 avled Uno Ahlbäck på grund av
de skador han fick när han kolliderade
med de s.k. ”Kurikkafinnarna” på
denna plats. Ahlbäck kom körande
norrifrån med sin lill-Fiat och en småbil
på den tiden hade inte mycket till
krockskydd. Ahlbäck skadades svårt
och fördes med Mynttis taxi till
sjukhuset där han senare avled på
grund av sina skador.

Rolf Sund, ordf. Södra Vallgrund smf.
En dag på stranden…

Vägen hade på den tiden samma Skurva som nu men därtill fanns där två
backkrön med en djup svacka emellan.
Krönen blev sedermera utjämnade och
svackan igenfylld.

För många är simskolan en av
sommarens höjdpunkter. Man träffar
kompisar och får ha picknick utomhus
varje dag. Dessutom får man för en
relativt billig peng möjlighet att lära
sig
simma,
eller
fila
på
sina
simkunskaper. Att lära sig simma är
en sak som kräver mognad och
tålamod. Man kan inte stressa fram
simningen, utan endast hjälpa till med
vattenvana och förberedelser. Själva
simningen kommer när man är mogen
för det och har hittat sin flytförmåga.

Men innan dessa två tragiska olyckor
inträffade skedde det en avåkning på
samma ställe i mitten på 50-talet. En
virkesbil på väg norrut körde av vägen
och demolerades svårt, men inga
allvarligare personskador uppstod.
Lars-Ola Berg

Nu ska jag för alla som inte gått i
simskola eller för er som behöver
friska upp minnet lite berätta om en
helt vanlig dag på stranden.

Sveabryggan
I
föregående
nummer
av
Söderbybladet
fanns
ett
protokollsutdrag från samfällighetens
delägarstämma. Under § 16 övriga
ärenden hade
det
bland annat
diskuterats Sveabryggan och de båtar
som ofta för lång tid ligger förtöjda
där.

Fortsättningsgruppen kommer klockan
9.30, alla är förvånansvärt pigga. En
flicka säger att pappa skjutsade ner
mig idag för annars hade jag somnat
på cykeln. Vi börjar våra två timmar
med namnupprop och allmänt prat om
väder och vind, alla är överens om att
det nog kommer att bli en fin dag bara
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solen
stiger
lite
högre
trädtopparna här på Bullerås.

över

mindre måste tvingas upp. Som ni vet
så blir ju vattnet alltid varmt efter en
stund och en del barn fryser aldrig.

Leken är i full gång och sommarens
favoritlek blev helt klart ”bollen är
hemma”. Efter en stund lek så är alla
varma och redo att hoppa i havet.
Första simomgången simmar vi vid
stranden. Jag ber alla ställa sig på två
köer och sen får eleverna i tur och
ordning simma sitt favoritsimsätt i
25m.

Innan vi går hem för dagen så samlas
vi och säger tack för idag.
(Det var fortsättningsgruppens
dag
på
stranden,
berättelsen
fortsätter i nästa nummer med
nybörjarnas dag. Red.)
Jag som varit simlärare och även
skrivit denna text heter Sara Lund.
Nina Hägen har varit lekledare.

När alla står på två nya köer i andra
änden av linan får de två och två
komma simmandes det simsätt som
de upplever är svårast. Det här är ett
bra sätt för mig att se vem som
behöver träna mer på vilket simsätt.
Efter det fortsätter en stunds övning
av bröstsim och sen är det fritid och
märkestagning
som
gäller.
Som
vanligt så försöker en sig på ett 12meters dyk och en annan vill testa att
simma 50m ryggsim på 55 sek.

Simprestationer sommaren 2008
Diplom: Tobias Back, Alexandra
Anderson, Emilia Onnela, Anna-Mari
Håkans, Sofia Nygård, Alexander
Södergård, Carolina Sund
Vattenvanemärket: Rasmus Rimpilä,
Johannes Perätalo
Nybörjarmärket:
Hanna
Jahkola,
Isak Schauman
Intressemärket: Dania Wistbacka,
Ida Snygg, Ronja Karvinen, Albin
Fogelberg
Talang: Filip Back, Roger Berg, Ilona
Jahkola, Lina Karlsson, Lycke Karlsson
Simkandidat: Cecilia Weckström
Simmagister: Edvin Fogelberg
25m: Ida Snygg, Ronja Karvinen
50m: Hugo Back, Ida Snygg, Ronja
Karvinen, Felicia Anderson
100m: Wilma Weckström, Dania
Wistbacka, Ida Snygg, Calle Sund,
Frida Perätalo, Ronja Karvinen, Nina
Gädda
200m: Wilma Weckström, Dania
Wistbacka, Ida Snygg, Calle Sund,
Filip Back, Frida Perätalo
500m: Dania Wistbacka, Ida Snygg
Simkunnighetsmärket: Calle Sund,
Alexander Sebbas

En efter en börjar frysa och går upp på
stranden, där står vår superlekledare
Nina och väntar på att leka lite
springlekar för att de som fryser ska få
upp värmen. När alla kommit upp
sätter vi oss tillsammans och äter
mellanmål. Några har med färska
jordgubbar och andra köttpiroger, vad
man än har så ser alltid andras mat
godare ut.
Efter maten är det lek igen, om
pojkarna får bestämma så blir det
fotboll. Nina är bra, hon ser till att det
blir rättvist och att alla någon gång
under dagen får leka en lek som de
gillar. Eftersom det här är en varm dag
så vill eleverna simma igen. Vi går
bort till bryggan och somliga försöker
sig på mer vågade hopp än andra.

En simlärare är inte fullkomlig, fel och
brister kan smyga sig in. Är det någon
som upptäcker ett eller flera fel så går
det bra att höra av sig till mig eller

En övar sig på att dyka från en meter
och två andra livräddar varandra med
livboj. Några kommer upp ur vattnet
av sig själva medan andra mer eller
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redaktionen för denna tidning,
rättar vi till nästa nummer.

så

Tacksamt nog var intresset för studien
stort vilket samtidigt gett bidrag till
kompletterande uppgifter.

Sara

En som även fyllde kriterierna som 90åring var Hilda Nygård 1915-2005 och
därmed får vi ytterligare ett syskonpar
emedan Hilda var syster till Agda
Vikström 92. Samtidigt tätnar skaran
av 90-åringar mitt i byn emedan Hilda
Nygård och Emil Vestergård vid
Abramas bodde grannar med Handlaris
och då blir det sammanlagda antalet
90-åringar mitt i byn 11 st.

Triathlonresultat 24.7.2008
Barn under 12 år: Eddie Ahlmark
37,14
Damer: Rose Heir 35,55 Maria
Schauman 36,58 Mirjam Heir 37,34
Hanna Panttila 38,11 Erika Fogelberg
38,11 Ann-Louise Weckström 43,05
Herrar: Jens Talus 27,37 Dennis
Mänty 28,13 Johan Back 29,52 Aki
Kamppinen 31,50 Frank Ahlmark
32,27
Barn under 12 år, lag: Edvin
Fogelberg, André Norrén, Verneri
Järvinen 25,06 Ida-Maria Andersson,
Jenny Sunia, Elias Dahl 39,55
Lag: Marielle Westerlund, Camilla
Richardsson, Maria Richardsson 25,23
Susanne Nabb, Lasse Andersson,
Viveca Dahl 31,10 Susanna Sund,
Suzy Björkman, Malin Snickars 32,07
UFH gratulerar medaljörerna
tackar alla deltagare, publik
inkallade funktionärer!

Vi
har
ju
även
kombinationen
mor/dotter när Amanda Nybergs
dotter Edit Nyberg 1902-1992 även
hon blev 90 år.
Ingrid Östergård 1907-2002 (95) är ju
född, uppvuxen och ingift i byn och
trots att hon bott i Vasa har hon ändå
genom sin familj så stark anknytning
till byn att hon bör räknas med i vår
statistik.

och
och

Totala antalet 90-åringar ökar därmed
till 40 st.
Lars-Ola Berg

Kompletterande uppgifter till
studien över byns 90-åringar
för tiden 1934-1.1.2008

Förtydligande
Texten
om
familjen
Kentta
i
föregående nummer skrevs av Mariella
Gull.

Datorn är ju utan tvekan ett ypperligt
redskap för dylika undersökningar,
möjligheterna att flytta och ändra
uppgifterna är obegränsade. Men i
skrivelser av denna typ där man
plockar in namn och årtal om
vartannat kan det lätt hända att det
uppstår fel.

SÖDERBYBLADET
Monika Nissander
Bråthagavägen 23 A
65930 SÖDRA VALLGRUND
Tfn 040-5867958
e-post: monika.nissander(a)netikka.fi

Olga Vestergårds födelseår bör ju vara
1898 och Milda Vestergårds 1911 och
Elof Stolpes dödsår skall rätteligen
vara 1999.

Nästa tidning utkommer omkring
vecka 39.
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