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Det kan vara ett föreningslag, ett
kompisgäng eller en byadel eller vad
som helst. Hitta desutom på ett
lagnamn inför tävlingen. Fyra olika
skojiga
aktiviteter
ordnas
på
eftermiddagen, och för att klara av
dem krävs av lagmedlemmarna i
Robinsonstil lite uthållighet, en aning
mod, en nypa styrka och en smula
finurlighet eller istället ett muntert och
glatt humör. Lagmedlemmarna skall
alla dock vara 18 år. För yngre ordnas
samtidigt andra roliga aktiviteter.

öppet varje dag
vardagar och söndagar kl 11-19
lördagar 10-18
Sommartorg 18.7.
Föreningarnas dag och
Invigning av sundet.
Program ordnas hela dagen!
Under dagens lopp händer bl.a.
kl 11.00 Margot sjunger och spelar vid
Sommaröhallen, rökt fisk och hantverk
säljs på gården, lotteri inomhus.
kl 11 – 15 lotterirunda i byn med start
från Sommaröhallen
kl 11 – 15 Svennas Svens fotosamling
och byns klippböcker visas i byastugan
kl 12 – 14 soppa och kaffe säljs i uflokalen
kl 13 – 16 öppet hus vid brandstation
och byns övriga föreningar presenterar
sig på olika ställen i byn
kl 14.30 – 17.30 aktiviteter ordnas vid
simstranden
kl 14.30 – 17.30 grillkorv och dricka
säljs vid simstranden
kl 15.00 Skäri-Mari och postroddarna
finns vid simstranden
kl 15.00 Invigningen av nymuddrade
Sommarösund och invigningstal vid
simstranden
kl 20.00- Öppet hus med musik i
lokalin

Välkommen på byafest!
önskar Byarådet
i samarbete med
alla föreningar i byn.
Simskolan
hålls 6. – 17.7. kl 9.30 och 11.30 vid
Bullerås simstrand. Ansvarig simlärare
Sara Lund.
Jordgubbar säljes!
Ring Björn Wistbacka, mobiltelefon
040-8182295 eller hem 3440889.
Examen
Politices magisterexamen 12.6.2009
har inom Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten avlagts av Jonas
Ström.
En kväll på Bullerås.

För att aktiviteterna skall kunna
genomföras kan mixade 4-mannalag
(alltså både män och kvinnor i samma
lag) anmäla sig till Johan Rönn, Maria
Schauman eller Sanna Sund före 13.7.

”Törnrosa-sömnen” är över! Bullerås
har vaknat! Vem är prinsen som
åstadkommit underverket? Jo, paret
Lumme!
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Vi, en grupp Marthor, fick uppleva
förändringen. Hela huset mötte oss
genast med rödmålad varm famn.
Tänk vad en färg kan göra! Värmen
ökade
ytterligare
då
värdfolket
öppnade dörren och leende hälsade
oss
välkomna.
Rundvandringen
började och det blev många: Oj så
fint! Så vackert!

9.8 planeras söndagskvällkomedi på
lokalin. Mer information dyker upp
senare i byn.

Renoveringen vittnade om kunskap
och omsorg. Bullerås var nytt här
inne, men visst kände vi igen oss här
och där. En blick genom fönstret
övertygade oss om var vi var. Vi bjöds
på kaffe med dopp och en givande
pratstund.
Tar ni emot gäster nu också? Ja, visst!
Mat får man också beställa. Vi har haft
bröllop här redan. Det är bara att
ringa! Vi kan bjuda hembakat bröd,
gräddat i vedeldad bakugn.

Jag läste i handlin att vi nu
har
möjligheten att träna beachvolley i
byn. Mera information som sagt på
handlins anslagstavla.

Planer finns på att ordna Skäridansin i
början på augusti även i år, följ med i
annonseringen.
Beachvolley

Utdrag ur protokoll
fört vid Södra Vallgrund samfällighet
ordinarie
delägarstämma
Södra
Vallgrund skola den 24 april 2009 kl.
19.00
§ 7 Södra
Vallgrund
Båtklubb
anhåller om bidrag för muddring och
remmare, 3 000 €. Anhållan bifalles.
Utbetalas mot redovisning.

Nu går vi ut och ser! Det var en ny
värld där också. En f.d. bastu som nu
fungerar som konferansrum. En riktig
bastu som ger bad och tvättstuga intill
– bara att önska så eldar vi. Bättre
kan det inte bli!
Naturen bjöd på solsken och frisk vind
kring knutarna – en lyckad fin kväll
tog slut – vi säger: Tack för att vi fick
komma och ni är varmt välkomna i vår
och byns gemenskap.
Inga

§ 8 Johan Rönn anhåller om att få
bygga ett båthus på samfälld mark
nedanför sitt hus i Sommarösund.
Anhållan bifalles. Styrelsen granskar
platsen.
§ 9 Börje och Christer Lindberg
anhåller om att få överta hamnplatsen
i Sommarösund. Anhållan bifalles.

UFH informerar

§ 10 Nils Back anhåller om båtplats i
Sommarösund.
Anhållan
bifalles.
Styrelsen utser plats.

Loppmarknaden ordnas i lokalin 6.12.6. Öppet kl 18-20 varje kväll samt
lördag och söndag kl 12-15.

§ 11 Rolf Sund anhåller om båt- och
båthusplats i Sommarösund. Anhållan
bifalles. Styrelsen utser plats.

Apan Anders kalasturné besöker Södra
Vallgrund 16.7. kl 14-16. Inträde 5,- .
Familjebiljett 2 vuxna+2-5 barn 20,Servering, mete.

§ 12 Beslutas
om
avgifter
för
båtplatser
vid
byabryggan
i
Sommarösund. Fastställdes 100 € per
år för ”stor” plats, 75 € per år för
”liten” plats.

Triathlon-tävling ordnas 23.7. och
Beachvolley 8.8. Anmäl dig redan nu,
till Sanna Sund och Maria Ström.
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§ 13 Behandlas
Västra
Finlands
miljöcentrals anhållan om frivillig
fredning av samfällda områden som
hör under Natura 2000. Beslöts att
avvakta i frågan.

möjligt och området
snyggt och prydligt.

måste

hållas

Aktiastiftelsens bidrag 2009
Mötet hölls i maj och de som erhåller
bidrag är följande 17 st föreningar

§ 14 Beslutas om användningen av
Sveabryggan i Sommarösund. Enligt
tidigare beslut är bryggan till för
lastning/lossning,
inte
långvarig
förtöjning.
Fortfarande
finns
det
personer som inte följer detta och
följdaktligen bör de påminnas om
saken.

Folkhälsan i Replot r.f. 100 €,
Understödsföreningen
vid
Södra
Vallgrund skola 500 €, Söderuddens
Hem och skola 200 €, Replot frivilliga
brandkår 400 €, FRK Replot avdelning
100 €, Södra Vallgrund Byaråd 400 €,
Uf Havsbandet r.f. 500 €, Söderuddens
skola 100 €, Föräldraföreningen vid
Replot skola 200 €, Replot skärgårds
hembygdsförening 1.000 €, Skärgårdens Musikskola 600 €, Föreningen
Skräddar-Antas stuga 800 €, Norra
Vallgrund Hem och skola 500 €, Södra
Vallgrund Marthaförening 350 €, IF
Kvarken
600 €, Cykelhjälmar Åk 1 i
skärgården 500 €. Sponsoravtal:
Lågstadieskolornas stafettdag 160 €.

§ 15 Diskussion
och
beslut
om
uppsnyggande / rivning av båthus på
samfälld mark som inte längre är i
användning. Det finns en del båthus
som är mer eller mindre förfallna efter
att ha stått oanvända en längre tid.
Samfälligheten
önskar
att
dessa
båthus skulle rivas eller rustas upp, i
linje med vår målsättning att hålla
stränderna snygga.

EU-valet 7 juni 2009

Har man själv inte längre behov av ett
båthus kan man sälja / överlåta det till
någon som redan har, eller anhåller
om, en båtplats. Diskuterades även
hur länge en hamnplats kan stå
oanvänd innan den kan överlåtas till
en ny användare. Ansågs att 5 år är
en lämplig gräns.

Röstresultatet i Södra Vallgrund
Antal röstberättigade: 135 kvinnor och
150 män, totalt 285
Förhandsröster: 13
Röstande på valdagen: 73 män och 68
kvinnor, totalt 141
Totalt: 154 personer
Röstningsprocent 54,0%

Beslöts att kartlägga båthus och
hamnar, samt ta kontakt med de
personer som innehar båthus i mindre
gott skick och/eller oanvända hamnar.

Sammanställning av rösterna:
Parti
Kandidatnr. Namn Antal röster

§ 16 Övriga ärenden. Diskuterades
åter jorddumpningsplatsen vid Skatan.
Fortfarande förs det dit saker som inte
hör hemma där (byggavfall, maskiner
etc),
vilket
är
ett
brott
mot
Miljöskyddslagstiftningen
och
kan
medföra
kännbara
straff.
Smf
påminner om att endast jord, stenar
och ris får deponeras på platsen och
allt bör köras så nära kanten som

Samlingspartiet
53. Pöntinen Kai 2
Vänsterförbundet
107. Lapintie Annika 1
111. Piippolainen Vuokko 1
Svenska folkpartiet
122. Ahlbeck Jarl
4
123. Arnautovic´Emina 1
3

124.
125.
126.
129.
132.
134.
135.
136.
137.
140.
141.

Backgren Ann-Sofi 27
Bertills Anna
34
Biaudet Tom
1
af Enehjelm Nina 1
Haglund Carl
10
Linde Bo
16
Lundberg Britt 3
Månsson Björn 3
Ohlis Oscar
6
Torvalds Nils
18
Wingren Patrick 7

vi är strax framme vid målet för min
berättelse.
Du skymtar en rödmålad uthusrad på
vägens vänstra sida och strax intill en
gedigen vacker röd stuga, det här är
Nyströms Linas eller bara Linas. Här är
kärnan för min berättelse, d.v.s.
berättelsen om Lina vars hem det här
var.
Lina föddes 24 juli 1894. Hennes mor
hette Anna Maria, hon dog 1926.
Hennes far hette Johan Nyström. Han
var fiskare. Han dog 1901 då Lina var
7 år.

Centern i Finland
147. Jätteenmäki Anneli 1
Finlands socialdemokratiska parti
179. Taipale Ilkka
1

Så skulle då mor och dotter ta hand
om sig själva. Var deras stuga då stod
vet jag inte – men Linas mor ärvde
den här platsen efter sin far, KarlJohan Fromholt. Den 8 februari 1923
var stugan flyttad till sitt nuvarande
ställe, så ock fähuset. Det årtalet
bekräftas av brandförsäkringen som
Herman Westerholm gjorde på: Stuga,
fähus, ängslada, husgeråd, kläder,
handsymaskin och hö. Symaskinens
värde 100 mk, höets värde 200 mk.
Allt detta fanns nu på del av Nybonde
hemman nr 8.14.
Berättelsen, som Inga Doktar skrivit,
fortsätter i kommande nummer.

Kristdemokraterna i Finland (KD)
183. Essayah Sari
2
Sannfinländarna
196. Saarakkala Vesa-Matti 1
198. Soini Timo
4
Itsenäisyyspuolue
202. Aalto Katri

2

Gröna förbundet
227. Hassi Satu
228. Hautala Heidi

2
4

242. Sulkakoski Liisa 1
Ogiltiga röster: 1 st

Antikvariatet

Nyströms Lina

Vi fick en donation till Byarådets
antikvariat igen. Det tackar vi för! Där
finns nu massor att läsa, vik in och
köp en billig bok att slöläsa i
sommarvärmen.

Du som på ett eller annat sätt färdas
på vägarna genom byn vet säkert att
vi
har
en
väg
med
namnet
Bulleråsvägen.
Ta en tur på den så ”träffas” vi. Jag
har nämligen en sak jag vill berätta för
dig. Då du tagit dig över Strömsback
kan du sakta farten. Framför dig har
du nu Gräftings-krok. Det är nu du
skall välja! Inte raka spåret utan den
rundade kurvan till vänster som är allt
annat än trafikvänlig. Då du gjort det
valet har jag dig säkert på rätt väg och

Trevlig fortsättning på sommaren!
SÖDERBYBLADET
Monika Nissander
Bråthagavägen 23 A
65930 SÖDRA VALLGRUND
Tfn 040-5867958
e-post: monika.nissander(a)netikka.fi
Nästa tidning utkommer omkring vecka 33.
Material önskas senast 3.8.2009.

4

