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Till sist vill vi, redan nu, önska er ALLA
VÄLKOMNA TILL JULCAFÉT lör den
29.11.2008.
Styrelsen / Ann-Louise

Understödsföreningen vid Södra
Vallgrund skola r.f. informerar
Tack för ert deltagande i årsmötet,
som hölls 30.9.2008.

UFH informerar

Ann-Louise Weckström fortsätter som
ordf., Tina Förars (sekr.), Heidi
Jahkola (kassör), Herman Fogelberg
(lärarrepr.),
Maaria
Seppänen,
Christina Appel och Maria Schauman
(nyval) är styrelsemedlemmar.

Sanna Sund vann Johannespriset 2008
i
kategorin
Årets
eldsjäl
på
Johannesgalan 18.10.2008 som hölls i
en isgrotta vid Karperöfjärden, dvs. i
Carpellas paviljong.

Medlemsavgiften som vi uppbär är 2
€/år och vi är tacksamma för varje
medlem.

fre 31.10. Läskigt Halloweendisco för
lågstadie kl 18-21
ons 5.11. Öppet hus/4H för lågstadie
kl 18-19.30
lö 8.11. Stå upp & musikkväll,
förhandsanmälning till Sanna Sund
senast 2.11. 050-5244935
lö 15.11. Loppmarknad kl 10-14
sö 16.11. Loppmarknad kl 10-14
ti 18.11. Loppmarknad kl 18-20
ons
19.11.
Öppet
hus/4H
för
lågstadie kl 18-19.30
to 20.11. Loppmarknad kl 18-20
lö 22.11. Loppmarknad kl 10-14
sö 23.11. Loppmarknad kl 10-14
må 24.11. Kinakväll kl 18.30. Mat,
julklappstips, information...

Föräldra-kunskapspolen;
Mikael
Weckström
lär
ut
grunderna
i
DIGITALKAMERANS FUNKTIONER
tisdagen den 11 november kl. 19.00
i skolan. Tillfället är lämpligt för alla,
gammal som ung, Södäby’s och
utby’s, som vill lära känna sin kamera
bättre! Avgiften är 5 €/familj och går
oavkortat till föreningen.
Ett vaket öga har hunnit lägga märke
till att den gamla rinken vid skolan nu
är ett minne blott och därmed i
tacksamhet avtackad! Mån den 27
oktober deltog ca 15 personer i
talkoarbete; rinken och det gamla
omklädningsrummet plockades ner och
transporterades bort.

Hantverkare, handarbetande och
föreningar: ni är också välkomna
som försäljare till vår lokal om ni har
lust! Även hembakat kan säljas.

Troligen mån den 3
november
välkomnar vi den för oss nya och
något modernare rinken som skall
transporteras från Helsingby och
sättas upp och anpassas till våra
behov.
Ett
stort
HURRA
för
talkoandan!

Eller vintersportredskap, blommor,
böcker, skor, filmer, köksmaskiner,
mattor, handväskor, tavlor, lampor,
verktyg, glas, båttillbehör, flytvästar,
gardiner, leksaker, telefoner... vad
som helst. Tänk på att det som du inte
längre behöver kan vara något som en
annan har letat efter och att du kan få
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en liten slant för det, utan större
besvär.

Vindkraft eller ej?
Fredagen den 24.10 ordnades ett
informationsmöte i UF Havsbandets
lokal, om vindkraftsplanerna på västra
Replot, eller i huvudsak på mark
tillhörande Södra Vallgrund. Många
intresserade hade mött upp, så många
att ungdomslokalen var fylld till
bredden.

Det går bra att sälja själv också, om
du hellre vill sköta affärerna själv.
Annars tar vi tillvara prislappen i
kassan. Försäljningsplatsen kostar 5
euro, vare sig du jobbar själv eller vi
sköter försäljningen för din skull. Mera
information fås av redaktören.
Vandringsleden 7.9.

Anders Myntti inledde med att hälsa
deltagarna välkomna, och berätta om
kvällens program: Först information
om projektet, kaffepaus och efter
kaffet diskussion. Anders berättade att
om projektet skulle genomföras som
föreslagits, skulle det troligen vara det
största
byggprojektet
hittills
i
Vasaområdet. Samtidigt betonade han
att kvällens tillställning inte var något
antivindkraftsmöte,
då
alternativ
behövs. Det är främst placeringen som
skall diskuteras.

Oj vilket väder vi fick till invigningen
av vandringsleden i söndags! Det
bidrog säkert till att så många bybor
och
övriga
intresserade
deltog.
Havsörnarna cirkulerade ovanför oss
strax innan invigningen började, som
ett tecken för den fantastiska fauna vi
lever i. Under den festliga invigningen
vid simstranden hörde vi tal av Kari
Hallantie och Johan Rönn, samt såg
när byn och Fortområdet äntligen
bands ihop.

Rolf Snygg föredrog historiken kring
projektet. Projektet har sitt ursprung i
landskapsplanens områdesreservering.
Den ursprungliga planen omfattade ca
800 ha och 15 vindkraftverk. Besvär
mot planen inlämnades 2004. I
nuläget omfattar planeförslaget 2350
ha och 45 stora vindkraftverk, delvis
på
världsarvsområdet.
Byggtiden
skulle bli 10-15 år med tung trafik.
Hur påverkas naturen, jakt, fritid och
fiske?
Miljökonsekvensbedömningen
görs av konsultföretaget Ramboll Oy
och betalas av byggaren EPV.

Skolbarnen sjöng två, för oss då ännu
okända, sånger, vars texter publiceras
i tidningen så fort som möjligt, så vi
kan stämma in nästa gång vi hör dem.
Naturarvsguiderna Kenneth Åberg och
Olof Jern samt Forststyrelsens Tuija
Warén guidade varsin grupp runt
vandringsleden och berättade om
naturen och djurlivet som finns här.
Sånt vi ser
mest varje dag, men
kanske inte tänker på.
Efter
informationsrik
vandring
serverades saft, kaffe och grillkorv
utanför den nyrenoverade vaktstugan
som inspekterades av och överraskade
många bybor. Den kan för övrigt hyras
och användas till nästan vad som
helst, mycket trevligt ställe med
ordentligt kök, ny bastu och sovplatser
för många gäster.
Monika Nissander

Björn Snygg berättade om projektets
mer tekniska detaljer. Kraftverkstornen skulle bli 200m höga plus
rotorvingar. Antalet kraftverk skulle bli
45 st. Varje torn skulle behöva en plan
med ca 180 meters diameter. För de
tunga fordonen skulle behövas 6m
breda vägar plus diken. För en
kraftledning till Gerby behövs ett
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område som är minst 26-30 meter
brett och ca 40 km långt.
Anders Myntti framhöll områdets stora
naturvärde och undrade vad som
skulle bli kvar. Anders undrade om
man kan kalla vindkraftsbyggande för
hållbar utveckling om man samtidigt
förstör
naturen.
Hur
påverkas
världsarvsstatusen? Efter kaffepausen
blev ordet fritt med Johan Håkans som
taltursfördelare.
Arrangörerna fick beröm för en
proffsigt upplagd presentation, en
presentation
som
borde
komma
kommunpolitikerna
tilldel
enligt
mångas
mening.
Diskussionen
utmynnade i att en arbetsgrupp mot
etableringen bildades och att så
många som möjligt borde lämna in ett
ställningstagande eller en anmärkning
då många enskilda anmärkningar är
bättre än en gemensam. Dessutom
cirkulerade namnlistor som alla som
ville kunde skriva på.

6
4
3
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

SDP
Patrik Sjödahl
Jukka Vuorinen
Jörgen Sand
Alf Hjerpe
Tom-Enssi Mattsén

4
2
2
1
1

Vänsterförbundet
Lars-Johan Andersson 6
Simon Svanfors
1
Tuomas Vilhelm Toivonen 1
Gröna
Timo Lumme
5
Ulla-Helena Kapiala 2

Noteras bör att av alla som uttalade
sig, uttalade sig ingen för vindkraftsetableringen, trots att mötet inte var
något antivindkraftsmöte.
B.Ö.

Finska kommunorganisationen
Pentti Laine
1

Åokomsams
He ha vari fråagon, flytt elo int flytt,
bådi mee å måot, he va no int na
nyytt!
Å en fråago teel, fo sii om e gaar?
Men no staar Svennas stögon tär on
staar!
Baket all diskusioner å mytji debatter
Så vart he tiimar å arbiskrafter

Kommunalvalsresultat
Av de 32 kandidater som fick röster
från vår by blev 18 invalda, inte illa!
Jag hoppas naturligtvis att dessa 18
kommer ihåg oss och vår by då när
det gäller. Nationella valdeltagandet
blev 61,2 procent i år. I vår by röstade
74,8 procent (mot 66,4% år 2004),
vilket är 5,2 procentenheter mer än
hela kommunens valdeltagande.

Minnesbilder radar åpp se langsett
Svennas back
Men tei som har båod där höär ti e
anna fack.
Vi väntar nåov he Dina ska liur bak
knutin fram
Å Edvart gaar ti byin strax metisam.
Ja enda ti Replot bar he åav nain dag,
för på fåolanskapin va int na ti klag.

Såhär röstade vi:
Namn
SFP
Johan Håkans
Rolf Sund
Nils F. Back
Lars Gästgivars

Charlotta Stoor
Peter Tölix
Carola Lithén
Leif Bengs
Lena Gammelgård
Tomas Berg
Dan Örndahl
Henrik Håkans
Leif Enlund
Maria Norrgård
Maria Prost
Marita Backlund
Mikael Luther
Monica Sirén-Aura
Per Thomasfolk
Ralf Sjösten
Åsa Stenbacka

Röstantal
60
55
26
11
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Förr så heitt eagarin Sven Abraham
Vilhelmson Back,
Humöäre hav han, å så va han ju
stark.

- Det nya utseendet lyckat! Och lycka
till i fortsättningen!
- Det pågår en muntlig debatt i byn av
de som inte är så snabba med
fingrarna över tangentbordet.
Låt
den
feta
rubriken
på
Söderbybladet stå kvar. Den har
funnits från början och ger tyngd åt
bladet. Likaså borde fet stil markera
rubrikerna
för
insändaroch
anmälningsärenden.
- Jag tycker inte att det är någon ide
med att dela på artiklar. Utöka antalet
sidor (när det finns material) och skriv
med mindre text så att hela reportage
kommer med. Sedan kan man ju även
ta sig en funderare på hur ingående
berättelser skall vara. Det går väl även
att ge ut ett extra nummer om det
finns material.

Vi va int mee men han kona jäär
allting.
Han kåoka å diska å kona suöm nai
styng.
Sven ha vakta holman som in annin
hamnkapten,
Allas egendoumar, var å en för seg.
Men no star stögon å liurar på
Bulleråsgastan
Man veit aldri hur mytji som liurar i
einrisbåskan.
Stögon triivs ilame hamnar å båatar.
Å fåltje ska triivs, biråor vem man
råakar,
Så va int redd ti flytt bakåt elo fram
Åm do komber de neder vaal e braa
metisam.
Sven va sams me grannan, he va int
na trams.
Förresten: ”Vem som helst kan vaal na
lite åokåmsams
nain gang”, sa Sven.

Läst och lånat
I Vaasan Ikkuna kunde vi läsa följande
13.-19.8.2008:
Ruusut Södra Vallgrund Handelslagille
loistavasta palvelusta ja kattavasta
valikoimasta. Kaikkea on, ja jos ei ole,
niin tilataan ja on seuraavalla kerralla,
kun
kauppaan
menet.
Tällainen
lähikaupan pitää ollakin.
Asukki

Gertrud Ståhl
Kåseriet var en programpunkt på
jubileumsfesten
vid
Granösunds
fiskeläge i somras.
Feedback

Södra Vallgrund på nätet:

Här är ett axplock ur all den respons
som Ni läsare har sänt in. Jag niger
och tackar för rosorna. Kritiken riktar
sig mestadels till något annat än själva
innehållet i tidningen, så fortsätt sänd
in material. Det uppskattas trots att vi
andra antagligen inte nämner det så
ofta.

http://www.replotbjorko.fi/swe/Byar/Sodra_Vallgrund_k
ort/Sodra_Vallgrund.10.html
http://www.korsholmsskargard.fi/inde
x.php?tocID=4&sprak=swe
SÖDERBYBLADET

Avsändarna (de är kända - alla utom
en f.d. Söderbybo som postat sitt brev
i Vasa) torde inte komma fram mellan
raderna, åtminstone så är det inte min
mening att avslöja någon.

Monika Nissander
Bråthagavägen 23 A
65930 SÖDRA VALLGRUND
Tfn 040-5867958
e-post: monika.nissander(a)netikka.fi
Nästa tidning utkommer omkring vecka 48.
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