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vintrar, dessa utfodringsplatser har
varit väl besökta.
Tack till de medlemmar som har
deltagit i anläggande av viltåkrar
samt utfodringen.

Årsmöte
Byarådets årsmöte hålls söndagen
28.3.2010 kl 17.00.
Välkommen!

Stora rovdjur
Efter nyår har det på flera områden
observerats spår av lodjur. Nästan
varje vecka har det meddelats om
spår. Sommarö, Gillerskär, Bredskär,
Högskär, Stråkfladan, Djupören och
Kåtöbrunnen
är
ställen
där
observationer gjorts. Med vidare
uppföljning har vi kunnat konstatera
att det är frågan om två olika individer
som rört sig på dessa områden.

Info från Jaktföreningen
Jaktföreningen höll årsmöte fredagen
12.2.2010, mötesdeltagarantalet var
42 st vilket visade att det finns stort
intresse bland medlemmarna.
Styrelse valdes för år 2010.
Ordförande Mikael Ehn, Viceordförande
Björn Snygg, Sekreterare Ole Rönn,
Styrelsemedlemmar Gunnar Wahlbeck,
Mikael Westerlund, Annelie Sten och
Ronney Snygg, Kassör Erik Wahlbeck,
Revisorer Bengt Håkans och Bo
Westman.

Älg, avskjutning 2010
Vintertaxering av älg som gjordes med
flyg i januari gav ett ökat resultat
jämfört med föregående år, vilket gör
att vi kommer att ansöka om större
avskjutning
till
höstens
jakt.
Sammanlagt 109 älgar sågs i hela
skärgården, av vilka 24 st fanns på
vårt
område.
Licensantal
på
vitsvanshjort ansöks som ifjol, 6 st.

Jaktledare för hjortdjur 2010
Älgjakten Bo-Johan Rönn, Hjortjakten
Ronney Snygg.
Fällda Hjortdjur 2009
Älg 19 st, Vitsvanshjort 3 st, Rådjur 7
st.

Älgsoppdag
Älgjägarna bjuder alla markägare och
bybor på älgköttsoppa som serveras i
UF-lokalen söndagen 21.3.2010 kl
12.00–15.00
Sedvanligt lotteri.
Alla välkomna.
Ordförande M. Ehn

Fångst av små rovdjur 2009
Räv 18 st, Mårdhund 22 st, Grävling 1
st, Mård 10 st, Mink 38 st, Kråkfåglar
och trutar 106 st.
Viltvård.
På de 5 viltåkrar som föreningen har
anlagda har det betats flitigt av
hjortdjuren. Snömängden denna vinter
har ställt till stora problem med
födosöket för hjortar och rådjur därför
har vi stödutfodrat med större mängd
foder och fler platser än tidigare

Loppmarknad
Understödsföreningen och UFH ordnar
gemensam loppmarknad 9.-11.4. på
lokalin. Nytt för denna gång är att
du har möjlighet att ge en
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donation
till
förmån
för
skolelevernas
lägerskola.
Ta
kontakt med Maria Schauman 050-522
4969 om du kan tänka dig att ge bort
en sak för ett gott ändamål. Helt, rent
och användbart skall det ju naturligtvis
vara.

krafter stå i spetsen för arbetet, om till
lycka för föreningen, därom dömes ej.
Protokollena från denna tid förekomma
mera sparsamt vadan man inte kan få
någon
riktigt
klar
inblick
i
föreningsarbetets bedrivande denna
tid. Antecknas kan att föreningen nu
erhållit namnet Havsbandet. 1921
framstår
som
ett
märkesår
i
föreningens
historia.
Föreningen
erhåller nu en egen lokal, ett eget
hem. Således ett ganska stort steg
framåt mot det länge hägrande målet.
Äntligen efter 19 års tillvaro kan
föreningen samlas till möten under
eget tak.

Försäljare kan ta kontakt med Monika
Nissander
040-5867958
för
att
reservera sin försäljningsplats. Avgift 5
euro + 10 % av försäljningen. Vi
sköter som vanligt om kassan för din
del, så prislapparna skall vara sådana
som lätt kan tas loss från varorna.
Öppethållningstider fredag 9.4. kl
17-20, lördag och söndag 10. – 11.4.
kl 10-15.

Som förgrundsfigurer vid byggnadsarbetena kan enligt årsberättelsen
framhållas Johannes Backman och
Anders
Berg
jämte
kommittémedlemmarna Karl Hägglund, Viktor
Nylund, Alexander Stolpe, Verner
Stolpe och Karl Söderström. Ett lotteri
anordnades även till täckandet av
föreningens byggnadsskuld. Medlemsantalet var 1921 102 medlemmar.
Åren 1919-1922 kännetecknas av ädel
strävan att föra föreningsarbetet
framåt. Det egna hemmet har byggts,
medlen hopbringats och en sann
energi i arbetet utvecklats.

Läst och lånat
I Vasabladet 16.3. läste jag att
Vallgrund fiskargille r.f. håller årsmöte
i
Södra
Vallgrund
jaktförenings
jaktstuga onsdag 24.3.2010 kl 19.00.
Stadgeenliga ärenden.
Historik
Fortsättning från föregående nummer:

När man genomläser 1922 års
protokoll och årsberättelse, märker
man att årets ordf. Frans Vestergård
tycks ha förstått att leda sin förening
så att goda resultat uppnåtts. Åren
1923 – 1928 har föreningsverksamheten
fört
en
tynande
tillvaro.
Ädelmodiga försök ha visst gjort av
föreningens ledande personer men vad
kan få uträtta när större delen
förhåller sig likgiltig.

Så gick då föreningsarbetet raskt
framåt, med det utstakade målet klart
för blicken ända tills 1907-1908 då en
slöhets och avstanningsperiod tycks ha
inträtt, tills föreningsarbetet 1 mars
1908 helt och hållet avstannade. Och
låg nere ända tills den 9 februari 1919
då
konstituerande
möte
höll
å
barnskolan i Södra Vallgrund, varvid
ånyo beslöts uppliva föreningen, och
antogs samma stadgar som förut varit
gällande för föreningen. Inskrivna
medlemmar voro ett 60-tal.

1929-1931 har verksamheten och
arbetsintresset
varit
livligare.
Föreningen har återigen skakat av sig
dåsigheten, gripit tag med nya krafter
fastbesluten att målet nå även om det
likt en hägring ibland försvinner för vår

Ordförande blev nu V. Nylund, sekr. G.
Hellstrand. Man märker nu att en
nyare tid inträtt i föreningen, helt nya
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blick lockande oss till ännu större
ansträngningar. Ett andra lotteri har
föreningen
anordnat
1931.
Ungdomshemmet har ju också detta
sista år undergått större omändringsoch målningsarbeten. Och befinner sig
äntligen efter 10 års tillvaro något så
när färdigt.

nog på syrenerna också, men det må
vara förlåtet. Buskar skall ju ändå
ansas (och gödslas) ibland.
Facebook
Nyaste modeflugan att hålla kontakt
med släkt, vänner, bekanta eller
annars bara någon trevlig prick man
råkat träffa någon gång någonstans är
väl via Facebook på internet. Alla som
använder Facebook får en egen
”hemsida” där vänner kan skriva
hälsningar och kommentera varandras
inlägg. Man kan även starta grupper
för olika ändamål. Vår by är på sätt
och vis representerad i två grupper
som heter ”Förbättra Vallgrundvägen
NU!” och ”Vallgrund - och därtill
hörande byar”.

Att här börja uppräkna namnen på alla
föreningens
bestyrelsemedlemmar
skulle här bli för långt varför jag
endast vill framhålla de olika årens
ordföranden
1902-1904 Lärare K.V. Åkerblom
1904-1905 Olga Öist
1905-1908 Lärare G. Hellstrand
1919-1920 Viktor Nylund
1920-1922 Anders Berg
1922-1923 Frans Vestergård
1923-1924 Arvid Doktar
1924-1925 först Johannes Asplund,
sedan V. Ahlskog
1925-1926 V. Ahlskog
1926-1927 först Alfred Sid, sedan
Torsten Berg
1927-1928 Sigurd Björk
1928-1929 Ernst Snygg
1929-1932 John Öist

Grupperna har ca 170 medlemmar
vardera, och inläggen i loggarna är
inte rasistiska eller något annat
otrevligt som vi har fått läsa i
tidningarna om att det finns i
Facebook. Eller ja, vissa hårda ord
användes väl angående vägen genom
Vallgrundskogen, men det är väl
förståeligt och försvarbart...

Inalles
femton
ordföranden
har
föreningen haft under sin 30 åriga
tillvaro.
Arbetat
har
de
första
medlemmarna, arbetat har den senare
generationen, mycket återstår ännu
att göra. Må därför nuvarande och
framtida medlemmar med uppriktig
strävan gå fram till seger för det ädla
och sanna.

Gruppen ”Vallgrund - och därtill
hörande byar” är öppen för alla som
har någon slags kontakt till ”skären”
och där finner man bland annat
otroligt fina bilder på omgivningen.
Om du har möjlighet så logga in och
bli medlem! Ju fler vi är desto roligare
blir det.

Presstopp!

UFH informerar

Mitt i tidningsmakeriet halv elva på
tisdagskvällen kommer han och viskar:
släck lampan! Där står vi plötsligt och
tittar ut genom köksfönstret på pappa,
mamma och babybambi som två
meter ifrån oss äter solrosfrön som
fåglarna sprättat omkring sig i
syrenbuskarna. Lite smakade de väl

Styrelse för år 2010 valdes på
årsmötet 21.2. och som ordförande
fortsätter Sanna Sund. Vice ordförande
är Sara Lund. Ny sekreterare är Ann
Anderson, ny vicesekreterare är Eija
Håkans. Som kassör fungerar Mariella
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Gull, vicekassör är Monika Nissander.
Övriga styrelsemedlemmar är Maria
Rönnback, Ove Sund och Christoffer
Storgård. Suppleanter är Fredrik Gull,
Sven Håkans och Anna Maria Håkans.
Ove Sund och Sven Håkans är
vaktmästare.

Sommaröhallen
Första anhalten i S. Vallgrund var
Sommaröhallen, belägen mitt i byn,
med skolan och butiken mitt emot.
Byarådet är den instans som driver
Sommaröhallen. Där finns det mesta
när det gäller prylar och souvenirer,
men även annat som behövs i
vardagen med staden långt borta.

Verksamhetsplanen är utformad enligt
tidigare modell, men styrelsen vill
påminna föreningens medlemmar och
övriga bybor att lokalin kan användas
till mycket, så ta kontakt om du har en
idé
som
vi
kan
genomföra
tillsammans. Uthyrning av lokalin
fortsätter som förr, kontaktperson är
ordförande Sanna Sund.

En liten servering inryms i huset och
det bästa för oss släktforskare är
förstås ett förstklassigt arkiv med
kompakthyllor och allt annat som hör
till ett arkiv värd namnet. Material från
byarådet, samfälligheten, ungdomsföreningen
och
martaföreningen
samsas om arkivutrymmet som är
mycket väl tilltaget. Sökningen i
arkivet kan ske via dator eller
arkivmapp. Ett kartarkiv finns också i
utrymmet.

Läst och lånat
Vasa
släktoch
bygdeforskares
medlem RL har på föreningens
hemsida berättat om en utfärd 2009
såhär. Mycket av detta vet vi ju från
förr, men man blir så glad över att
någon annan också uppskattar vad
byn har här och vad byborna kan och
vill visa dem.

Söderbybladet heter ortens tidning och
den utkommer vid behov ca 10 ggr per
år. Byarådet står för produktionen av
tidningen som delas ut gratis till
byborna.
Texten är lång, så resten får Ni med
spänning vänta på tills nästa nummer
utkommer. Källa: RL
http://www.netikka.net/vsbf/joomlavs
bf/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=9&Itemid=12

Den 20 maj kl. 16 klev ett 15-tal av
föreningens medlemmar på bussen vid
Stadshuset inför årets utfärd. Kosan
styrdes denna gång till Replot och
Vallgrund. Vår guide, Hans Söderlund,
steg på vid Replotbron. Det visade sig
genast att han var rätt man på rätt
plats. Hans visste att berätta om det
mesta längs vägen.

Trevlig fortsatt väntan på våren,
den kan inte vara långt borta nu...
Kom gärna ihåg att anteckna och
meddela vårtecknen!

Replot tänkte vi besöka på hemvägen,
så vi svängde av mot Vallgrund. Efter
industriområdet fanns det bara skog
innan vi närmade oss N. Vallgrund.
Replotlandet är indelat i tre byar
Replot, Norra Vallgrund och Södra
Vallgrund. Huvudmålet för vår utfärd
är S. Vallgrund. Som kuriositet kan
nämnas att från N. Vallgrund reser
man norrut för att komma till
Söderudden!

SÖDERBYBLADET
Monika Nissander
Bråthagavägen 23 A
65930 SÖDRA VALLGRUND
Tfn 040-5867958
e-post: monika.nissander(a)netikka.fi
Nästa tidning utkommer omkring vecka 17.
Material önskas senast 21.4.2010.
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