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Likaså söker jag Vallgrund – min
hembygd delar 7 och 8.
Tom G J Roth
(Om ni vet att ni har bilden och hittar
den
kan
jag
hjälpa
till
med
skanningen. Monika)

Arkivarbetet
med
byaföreningarnas
material
fortsätter som förr, men nu på
torsdagarna! Samma tid d.v.s. 18–
20.30. Välkomna!

Rökning av fårkött
Efterlysning 1
Rökning av fårkött vid jaktföreningens
rökbastu torsdag 5.11.2009. Köttet
bör hämtas till bastun före kl 16.00.
Anmälan om deltagande till S-O Sten
tfn 3527846.

Var
finns
protokollen?
UFH:s
protokollböcker
från
de
forna
årtiondena saknas. Vi har en aning om
var de finns, och önskar naturligtvis
att de som känner sig träffade söker
efter dem genast och hämtar dem till
arkivet där de hör hemma.

UFH informerar

Om du ännu är aktiv i en förening kan
du ta en arbetskopia av de viktigaste
dokumenten åt dig själv, och lämna in
originalen så fort som möjligt till
arkivet, för där är de i tryggt förvar. Är
du inte längre aktiv i föreningen så
kan du med gott samvete städa ur
skåpet och komma med föreningens
dokument till arkivet.

Medlemsavgifterna samlas in nu,
vänligen kontrollera innehållet i din
postlåda. Medlemsavgift för familj 10
euro (2 vuxna + barn under 18 år)
eller vuxna 4 euro och barn under 18
år 2 euro.
Mängder av talkokrafter önskas på
lördagen 24.10. från klockan 12,
då vi borde utföra en massa olika
saker som vi ”bara nästan” klarar av
själva; bland annat byte av stuprör,
snöhinder ovanför trappan, installation
av ett värmeelement i källaren och en
luftvärmepump
i
”pingisrummet”.
Kontaktperson Sanna Sund 0505244935.
Välkomna!
De aktiva damerna i UFH:s styrelse

Det är synd och skam om våra
föreningars historia förstörs av oss
själva.
Efterlysning 2
Bästa läsare! Jag söker en viss bild på
Replot kyrka, tagen någon gång på
-60-70-talet, i färg. Taget från
”prästgårdssidan” och på bildens nedre
del syns en snegärdsgård. Om nån
vänlig själ har den i sina gömmor,
skanna
den
och
sänd
in
till
tomgjroth@hotmail.com.

Ny styrelse
Understödsföreningen
vid
Södra
Vallgrund skola r.f. hade årsmöte
13.10.2009 och valde Maria Schauman
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till ny ordförande. På övriga poster i
styrelsen
finns
Christina
Appel
(viceordf.), Lilian Westerlund (sekr.
ny), Ann Anderson (kassör, ny) Tina
Förars, Birgitta Nilsson (ny) och
Herman
Fogelberg
som
lärarrepresentant.
Lilian Westerlund

frukostbordet frågade äldsta sonen
vart vi hade gjort av köttdisken på
butiken.
Jag svarade att visst fanns den där på
samma ställe men att vi "vänt" på
den. Jaha, sa sonen, men man är bara
så van vid att någon skall stå där och
betjäna. Visst, sa jag, det är precis
som du säger - en vanesak.

Lapplisor och procenter på
handling

Istället för att göra som vi brukar mala köttet, sätta det i en form
som vi sedan placerar i köttdisken för
att sedan springa och väga upp
200, 400 eller 500 gram åt kunderna
mellan utlämning av cementsäckar,
glasfiberhartz och plankor - så väger
vi upp det, genast efter malningen,
färdigt i formor så kan kunden
snabbt och behändigt betjäna sig
själv. Vi sparar tid både för kunden
och personalen.
- Vad smart!, sa sonen.
Birger Sebbas
Södra Vallgrund Handelslag

Som de flesta säkert vet så sänktes
matmomsen från 17 till 12 % den 1
oktober. Vi hade förberett oss i god tid
genom att införskaffa ett program för
250,00 euro. På kvällen den 30
september körde vi detta program och
alla
livsmedelsprodukters
priser
sänktes med ca 4,3 % på bara
några sekunder. Det var hur enkelt
som helst. Momssänkningen kom
kunderna till godo från dag ett.
Problemet var att även alla prislappar
på hyllkantslisterna skulle bytas. Här
kom "lapplisorna" in i bilden. Med
extra personal under 2 dagar fick vi
utbytt ca 1/3 av lapparna. Sedan har
vi, då tiden medgett, försökt byta ut
resten. I skrivandets stund hoppas vi
få upp de sista lapparna i slutet på
denna vecka, alltså vecka 43.

Byarådets bastu
Bastun vid simstranden är varm för
alla intresserade på onsdagar från kl
17.00 - 21.00. Damernas tur kommer
först och de får bada mellan klockan
17 - 19 och herrarna badar bastu
mellan 19 - 21. Avgift för bastubadare
är 2 euro per gång.

Vi hoppas att våra kunder skall ha
överseende med dröjsmålet. Det stora
antalet lappar skvallrar ju om vilket
brett sortiment av livsmedel som
finns i butiken.
Birger Sebbas
Södra Vallgrund Handelslag

Bastun kan även hyras för eget bruk
och intresserade kan ta kontakt med
Johan Rönn eller Anders Back. Hyra för
en kväll är 30 euro. Bastubadarna
skall ha med eget vatten för
bastukamin.
Innan
nycklarna
återlämnas städar naturligtvis varje
bastubadare efter sig och lämnar
bastun i samma skick som de själva
vill att den är då de tar den i bruk.

Vad smart, sa sonen!
Vi väntade mycket kritik då vi bytte
betjäningsdisken till självbetjäningsdisk. Och visst kom den - både
negativ och positiv. Även från oväntat
håll!
På
söndag
morgon
vid

Mer information fås av ovan nämnda
kontaktpersoner.
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de ville ställa upp för en intervju för
byabladet. ”Jo, gärna!” löd svaret.

Årets älgjakt
Älgjakten 2009 som startade lördagen
26.9. bedrevs även detta år endast
med hundar. Antalet deltagare var 31
st. Gästjägare från Åland var första
helgen 5 st., andra helgen 2 st. En av
ålänningarna hade andra helgen turen
med sig och fick fälla en tjur.

Marie och Pontus är båda 29 år, och
deras stora gemensamma intresse är
orientering. De är nog båda väldigt
intresserade av det mesta som handlar
om skog och natur (Pontus sysslar
också med jakt och scouting) och är
händiga och pysslande på många olika
sätt, vilket man inte minst ser i deras
hem. Marie är också musikaliskt lagd
och sjunger bl.a. i kör. Jag gissar att
deras intresse för båtar, sjö och hav
också snart kommer till uttryck.

Älgtillgången på våra områden var
mycket god denna säsong, alla älgar
var fällda efter 8 dagars jakt. Vår kvot
var 14 st. licenser. Fällda älgar: Tjur 5
st., Ko 4 st., Kalv 10 st.

Marie växte upp i Helsingfors och
flyttade som 12-åring med sin familj
till Borgå. I 10-års åldern blev hon
intresserad
av
orientering
–
orienteringen
tog
fart
runt
vinbärsbuskarna hemma på gården
med
handritade
kontroller
och
kartor och ledde henne så småningom
till Idrottsgymnasiet i Vörå, där hon
också träffade sin blivande man,
Pontus. Också han hade orientering
som sin idrottsgren. Numera är det
Marie som orienterar aktivt, medan
Pontus har övergått till att hålla sig i
trim bl.a. med cykling. Pontus är född i
Umeå enligt anteckningen i sitt pass,
men räknar sig som Petsmobo
eftersom familjen, när han var 7 år,
flyttade till Finland och Petsmo.

Hundförare detta år: Annelie och
Sven-Olof Sten, Dag Rönn, Mikael Ehn
samt Ruben Ingman.
Angående björn så har vi inga
iakttagelser eller spårobservationer i
samband med älgjakten.
Vid eventuella eller misstänkta
iakttagelser/spårobservationer av
björn, varg, lo eller järv vänligen
kontakta M. Ehn tfn 0400-867319.
Jaktföreningens ordförande
Mikael Ehn
Var det cirkusen som kom till
byn…?
En kväll i augusti kom plötsligt en hel
karavan
med
bilar,
kärror
och
paketbilar långsamt rullande längs
Österändsvägen.
Vid
vår
grind
vevades
en
sidoruta
ner,
och
chauffören ropade till oss: ”Nu
kommer vi!”.

Efter gymnasiet studerade Marie till
barnmorska i Helsingfors, men efter
hennes examen flyttade paret till
Österbotten och slog sig ner i Veikars
för 1½ år sedan. Pontus är ännu
inskriven på Tekniska högskolan i
slutskedet
av
sina
diplomingenjörsstudier. Marie jobbar deltid
som
församlingsarbetare
i
Vasa
svenska
metodistförsamling
och
studerar vid sidan av arbetet medan
Pontus jobbar 60 % på IT-avdelningen
vid Vaasa Engineering och 40 % som
informatör för Frikyrklig samverkan.

Nej, det var varken ett cirkussällskap
eller något annat i den stilen som
kom körande. Det var däremot
flyttlasset: *Marie och Pontus Fred*
flyttade till Södra Vallgrund. ”Lasset”
landade ute vid ”Weijolas” nära
Skatan. Jag passade på att fråga om
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Hur blev det flytt till Södra Vallgrund,
undrar jag. Marie och Pontus svarar
skrattande med en mun ”Yttre
påtryckningar!”
eftersom
de
har
bekanta bland både bofasta ”söderbys”
och
sommargäster,
som
med
gemensamma krafter försökte övertala
dem att flytta just hit – och dessutom
hittade de ett hus som de tyckte om
och kände att de kan trivas i. Den
första förändringen vi i byn kunde
märka var att det flitigt fälldes träd på
tomten. Inne i huset fixas det för
tillfället och fejas. Hallen har fått ny
målfärg och möblering, loftet har fått
nytt golv och i skrivande stund
monterar de den nya köksinredningen.

Höstskörden
I Syd-Österbotten 22.9. läste jag att
bonden Artur Mannfolk i Lappfjärd
hösten 1959 gräftade upp en potatis
på 1 kg. Det var ett präktigt exemplar,
må jag säga.
Hur är det med årets skörd i vår by?
Har du skördat lite mer, eller lite
större, än vanligt? Jag hittade, till min
lycka, sex kg vindruvor i växthuset i år
som blev till väldigt god marmelad,
och plockade havtorn som blev 30 liter
saft från våra odlade buskar (och ändå
lämnade en del tyvärr oplockade).
Dahliorna trivdes bra i trädgårdslandet
och har aldrig varit så stora som de
blev i år och i morotslandet hittade jag
en ”fyrbent” morot. Undrar om den ger
lika mycket tur som en fyrklöver sägs
ge?

Efter att ha bott litet över en månad i
Södra Vallgrund säger Marie att det
är en trevlig by, mysigt och vackert
och att människorna är trevliga… och
vänliga, tillägger Pontus, som också
tycker att byborna är utåtriktade och
intresserade på ett positivt sätt. Som
målsättning har de att inom kort
hinna hälsa ordentligt på sina nya
grannar. Marie och Pontus är båda ofta
på resande fot och fritiden har nu gått
åt till att renovera – då de får
målarpenslarna ur händerna syns de
säkert av i bygemenskapen!

Nu när vintern är på kommande kan vi
ju läsa om vintrarna förr, hittade Ni på
något skoj/hyss på vintrarna i byn?
Minns
Ni
några
”hurja”,
vilda,
spännande historier som kan glädja
andra läsare? Vem skidar flest
kilometrar i vinter? Vem bygger
största snögubben eller finaste snöslottet? Vem får största vinterfångsten
under isen eller vem är frivillig att
hjälpa till med snöskottning åt dem
som inte själva vill, kan eller har
möjlighet?

Välkomna till Södra Vallgrund önskar
alla i byn/Lilian Westerlund.
Vykortsfototävlingen

Hör av dig! Syftet med tidningen är
även att samla ihop berättelser om
små vardagliga händelser i byn. Nästa
nummer utkommer före lillajul!

Många fina fotografier har inlämnats
till vykortstävlingen, men eftersom jag
(ryktesvägen) har hört att det finns
bidrag som ännu inte dykt upp i
redaktionens
postlåda
förlängs
inlämningstiden.

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

Nu är 25.11. sista chansen eftersom
röstningen kommer att ske på
Sommaröhallens jultorg. Information
om jultorg och röstning följer i nästa
nummer av denna tidning.

Nästa tidning utkommer omkring vecka 48.
Material önskas senast 18.11.2009.
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