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Planerat datum för invigningen är
18.7.2009,
samma
dag
som
Sommaröhallen har sin marknadsdag.
Byarådet har tänkt att invigningen
skall vara en tillställning för hela byn
där vi ber om ”hjälp” av samtliga
föreningar i byn (UFH, Båtklubben,
Jaktföreningen, understödsföreningen,
marthor m m) samtidigt hoppas vi att
det skall vara ett ypperligt tillfälle för
föreningar att marknadsföra sig för
nya medlemmar samt ge möjlighet till
att förtjäna en slant.

har veckoslutsöppet fr.o.m. 2.5.
fredag och söndag kl 11-19
lördagar kl 10-18
fr.o.m. 18.5. öppet varje dag
vardagar och söndagar kl 11-19
lördagar 10-18
Målartalko
ordnas vid Sommaröhallen
tisdagen 5.5. kl 18.00

Ett gemensamt möte med byns
föreningar för att planera invigningen
samt komma med idéer skulle vara
10.5 kl 19.00 vid Uf Havsbandets
lokal. Vi önskar att varje förening kan
ha minst en representant på mötet.
Även andra intresserade bybor med
ideér är varmt välkommen.
Vi bjuder på kaffe!
Johan Rönn ordförande SV byaråd

Kungörelse
Medlemmarna
i
Södra
Vallgrund
Handelslag
kallas
till
ordinarie
årsstämma
ONSDAG
29.4.2009
kl.
19.00
i Södra Vallgrund ungdomslokal.
På stämman behandlas de i §11 av
Handelslagets
stadgar
nämnda
ärenden.
Södra Vallgrund Hlg

Årsmöteskallelse
Replot-Björkö Turism håller årsmöte
på Sommaröhallen
måndagen 4.5. kl 19.00.
Alla är välkomna att delta och planera
turismen i skären inför kommande
verksamhetsperiod.

Invigningen av restaureringen
av Sommarösund
Efter många års hårt arbete av driftiga
bybor har vi äntligen äran att få börja
fundera på en invigning av projektet
”restaureringen av Sommarösund”.
Arbeten som återstår är att dammen
skall bort, skötsel av uppläggningsområden, bryggor skall byggas och
läggas ut samt ”byabastun” vid
simstranden
skall
färdigställas.
Därutöver finns planer för att anskaffa
lekplatsutrustning
vid
simstrandsområdet.

UFH informerar
28.4. Scrapbooking – Sofia Friberg lär
oss dekorera fotoalbum, göra vackra
födelsekort och dylikt kl 18-20 Material
ingår, kostnad 8 euro.
4.5 Öppet hus – Mellanmålstips
5.5. Scrapbooking
15.5. Öppet hus – Avslutning
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EFTERLYSNING
Vi söker ett elektriskt element till
lokalin, finns det någon som vill
donera (eller på annat vis ge) ett åt
oss? Ta kontakt med Sanna Sund 0505244935.

jag hade ätit färdigt så tog jag fram
fotbollen och började leka med den
inne i klassrummet. Jag försökte
briljera med en volleyspark som
råkade
träffa
den
åttakantiga
skolklockan
på
väggen.
Glaset
splittrades i tusen bitar men klockan
fortsatte ändå att gå – som en liten
tröst i eländet.
Nu gällde det att hinna få bort alla
glasbitarna innan läraren kom och när
jag sopat upp allt på en sopskyffel
sprang jag ut och hällde dem i ett
stengärde.

Vårtecken
20.3. Krokusarna blommar hos Rut
Back.
2.4. Tofsvipan syntes både i Sjörosäng
av Ole Rönn och av Stina Ström vid
Baskatan.
2.4. Två starar sågs inspektera sin
gamla holk hos Andersons.
5.4. klockan 7.30 såg Ole Rönn sju
stycken tranor i Sjörosäng.
6.4. träffade Ole Rönn skrattmåsarna
vid Lotsstation.
7.4. Bofinken visade sig för Lene Back
i Färms björk.
13.4. såg Stina Ström årets första
svala.
14.4. Den i våra trakter ovanliga
Ringtrasten återvände, och sågs nu
hos Lene Back.
18.4. ”Pitikitton” (sädesärlan) hälsade
på hos Lene Back.
24.4. Humlan har vaknat hos Lene
Back.

De övriga eleverna var solidariska och
förstod att detta var en sak som jag
själv måste klara upp men de var
naturligtvis lika spända som jag för att
se om den något närsynta läraren
skulle observera malören. Lektionerna
fortsatte som vanligt utan att läraren
lade märke till eländet, men vid den
sista lektionens slut ställde han sig
rakt framför klockan som om han hade
märkt att glaset fattades och jag
började kallsvettas i väntan på hans
reaktion. Men till min förvåning sa han
bara – Ja de e dags att städa av
pulpeterna, varefter han gick in till
sitt.
De övriga eleverna gick ju alla hem
men jag blev avvaktande kvar i
närheten av skolan för att se när
läraren tog sin cykel för att åka ut till
sitt sommarställe där han tillbringade
sina vårkvällar. När så lärarn hade åkt
iväg smög jag mej in i skolan, tog ner
klockan och knallade iväg med den till
byns andelshandel.

Skolklockan
Denna berättelse handlar om en malör
som inträffade 1941, jag var 11 år och
året innan hade jag fått en fotboll i
julklapp av min moster i Borgå och
därmed kunde jag känna mej ganska
betydelsefull bland mina kamrater. Vi
hade ingen fotbollsplan i byn och den
enda platsen där vi kunde spela var
den sluttande skolgården och på
rasterna blev det fotboll för hela
slanten.

Handelns föreståndare ”Kalle” servade
byn även med glasrutor och nu
förlitade jag mej på att Kalle även
kunde skära in glaset i klockan. Jag
var ju tvungen att berätta om malören
och Kalle som själv var känd som en
stor spjuver och humorist förstod med
en gång den unga gossens dilemma
och tog genast itu med klockan.

Vi hade ingen skolbespisning på den
tiden så var och en åt ur sin
medhavda matsäck, läraren åt ju själv
sin frukost inne i lärarbostaden. När
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Jag hade ju naturligtvis inga pengar
att betala med men min mor handlade
på bok så jag bad Kalle att sätta upp
det på boken, i sinom tid skulle jag
förklara utgiftsposten för min mor. Min
mor hade förmodligen inte kollat de
olika posterna så den utgiften kom
aldrig på tal. För mej var det
naturligtvis en stor lättnad när jag på
nytt kunde hänga klockan på väggen.
Läraren
tyckte
inte
om
vårt
bollsparkande på skolgården, den
tiden var vi uppemot 60 elever i skolan
och vårt bollspel störde förmodligen de
yngsta elevernas lekar. En måndag
fick han orsak att förbjuda vårt
bollspel och han uppmanade mej att ta
hem bollen... En fönsterruta över
utedassen
hade
söndrats
under
söndagsdygnet och nu var det
naturligtvis vi pojkar som var de
skyldiga. Trots ihärdigt nekande av oss
alla blev det slutsparkat på skolgården
för
denna
gång.
Läraren
hade
omedvetet utdömt ett kollektivt straff
för fel händelse.
Lars-Ola Berg

- tillfälligt vistas på marker där det är
tillåtet att röra sig enligt ovan. Du kan
till exempel tälta relativt fritt, bara du
håller ett tillräckligt avstånd till andras
bostäder
- plocka vilda bär och blommor samt
svamp
- meta och pimpelfiska
- ägna dig åt båtliv, simma och tvätta
dig i sjöar och vattendrag samt färdas
på isen.
Du får inte:
- störa häckande fåglar eller deras
ungar eller skada fågelbon
- skrämma renar eller vilt
- på annans mark fälla eller skada
växande träd, inte heller ta torra eller
kullfallna träd, ris, mossa eller
liknande
- utan tvingande skäl göra upp öppen
eld på annans mark
- störa hemfriden till exempel genom
att slå läger alltför nära en bostad eller
genom att föra oväsen, till exempel
spela högljudd musik
- skräpa ner i naturen
- köra ett motorfordon i terrängen
utan tillstånd av markägaren, inte
heller fiska eller jaga utan vederbörliga
tillstånd.
Källa: Finlands miljöcentral

Allemansrätten
Med allemansrätt avses möjligheten
för var och en som vistas i Finland att
nyttja naturen, oavsett vem som är
områdets ägare eller innehavare. Du
behöver inget tillstånd av markägaren
för att utnyttja din allemansrätt och
det är heller ingenting du behöver
betala för. Men när du gör det får du
naturligtvis inte skada eller störa
någon. Allemansrätten är landets sed:
en allmänt godkänd rätt som bygger
på flera olika lagar. Den gäller även
utlänningar.

Vägen till Vallgrund
De som rör sig ute på vägarna kan
ringa in aktuell information om
vägarnas skick och trafikstörningar till
vägtrafikantlinjen.

Genom att ringa till vägtrafikantlinjen
hjälper du andra som rör sig på
vägarna. Då du ringer ska du meddela
klockslaget, var du befinner dig, vad
som har hänt, och hur det inverkar på
trafiken. Vägtrafikantlinjens nummer
0200 2100 betjänar 24 h/dygn under

Allemansrätten i ett nötskal:
Du får:
- röra dig till fots, cykla och åka skidor
överallt i naturen – utom på
gårdsplaner eller över åkrar, ängar
eller planteringar som kan ta skada
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årets alla dagar. För samtalen uppbärs
enbart
vanlig
lokalsamtalsavgift.

hängmattan eller solstolen, då du har
läst den färdigt kan du lämna in den i
kassan för försäljning igen. Slantarna
går ju till gott ändamål!

Responsen
som
kommer
till
vägtrafiklinjen inverkar också direkt på
nivån
på
vinterunderhållet.

Tänkvärt
Det skulle inte finnas människor som
baktalar andra, om ingen ville lyssna
på dem.

De meddelanden om trafikstörningar
som tas emot av vägtrafikantlinjen
förmedlas genast vidare till den
entrepenör som ansvarar för vägen
och vid behov till andra myndigheter.
Brister som äventyrar eller betydligt
försvårar rörligheten åtgärdas genast.

Sommarlov
Skolbarnen får sommarlov lördagen
30.5. Vi får hoppas på en varm och
solig
sommar,
så
att
alla
utomhusaktiviteter kan utövas till
fullo. Byarådet samlar ihop alla
föreningar i byn för program vid
invigningen
av
nymuddrade
och
restaurerade Sommarösund, Triathlon,
Beachvolley-turnering,
Postrodden,
Simskolan, grillsäsongen startar, båten
skall sjösättas och gräs skall klippas.
Program räcker till, det är bara att
välja och vraka.

Trafikcentralen
informerar
om
förhållandena
via
radio
och
massmedier. Tidsenlig information om
förhållandena på vägarna fås från
text-TV:s
sidor
410-417
och
Vägförvaltningens
Internetsidor
www.tiehallinto.fi/alk. Under resans
gång får du information via Väginfoskyltarna som finns längs med vägen.
Texten
ovan
hittas
på
Vägförvaltningens
hemsidor.
Om
någon annan av Söderbybladets läsare
också
anser
att
vägen
mellan
Vallgrund och Replot är i dåligt skick,
t.ex. gröpper eller hål i beläggningen
kan man ringa in till ovan nämnda
nummer. Snabbast går samtalet ifall
man direkt uppger vägens nummer
(som är 7242 i vårt fall). Då hittar
operatören vägen fortare på sin
dataskärm och man behöver inte
förklara så ingående vilken väg det är
frågan om. Ju fler som ringer in och
påpekar vägens skick desto större är
sannolikheten att det faktiskt görs
något åt den.

Märkligt att vi (eller åtminstone jag,
vad ni gör vet jag ju inte) alltid väntar
på kommande årstid, för den vi har nu
är väl inte mycket sämre än den som
är framför oss? Vi väntar på något och
så håller det på så länge att man
hinner tröttna. Kanske vi borde dela
upp året i åtta årstider istället, om de
fyra vi har nu är för långa? Man väntar
på första snön, på vårtecknen, på
sommarvärmen, på bärsäsongen, att
höstregnet skall sluta och så är cirkeln
sluten. År ut och år in.
Fånga dagen, sägs det, men hur
många av oss gör det, egentligen?

Antikvariatet

SÖDERBYBLADET

Byarådet har fått otroligt mycket
böcker i donation till antikvariatet
denna vår, tusen tack till alla som
bidragit till att antikvariatet kan
fortsätta sin verksamhet. Kom och
välj en bok till sommarläsning i

Monika Nissander
Bråthagavägen 23 A
65930 SÖDRA VALLGRUND
Tfn 040-5867958
e-post: monika.nissander(a)netikka.fi
Nästa tidning utkommer omkring vecka 23.
Material önskas senast 25.5.2009.
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