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Du som är medlem - spara alltså
inköpskvitton och lämna in dem färdigt
ihopräknade under januari månad
varje år. På så sätt är du med och
delar på eventuell vinst.

har veckoslutsöppet fr.o.m. 8.5.
fredag och söndag kl 11-19
lördagar kl 10-18

98:an på sommarsemester
P.g.a. att efterfrågan på 95E bensin är
stor under sommaren så kommer vi
att
göra
sommaruppehåll
i
försäljningen av 98E. På det här sättet
kan vi använda båda cisternerna för
95:ans bensin. 98:an bensin kan du
köpa ännu under maj månad.

fr.o.m. 24.5. öppet varje dag
vardagar och söndagar kl 11-19
lördagar 10-18
8.5. är även premiärförsäljningsdag
för byns nya vykort!
Kallelse
Byafesten planeras på söndagen 16.5.
kl 19.00 på lokalin. Till samma möte
kallas alla byns föreningar som
har behov av talkoarbetare till
gemensam diskussion om utbyte
av
talkoinsatser
föreningarna
emellan. Alla föreningars styrelser
(med föreningshus) önskas delta, även
alla villiga ”obundna” talkoarbetare får
naturligtvis delta.

Sommarens vackraste penséer
Precis som förra våren kommer du att
kunna köpa sommarblommor i din
egen butik. Penséerna och morsdagsrosorna anländer måndag 3 maj.
Södra Vallgrund Handelslag
Byabryggan i Sommarösund
Den som är intresserad av att hyra
båtplats för båtsäsong 2010 vid
byabryggan i Sommarösund skall
kontakta Södra Vallgrund samfällighet/
Anders Back tel. 050-5919142.

Städdag i byn
Onsdagen 19.5. kl 18.00 framåt
städar, räfsar och röjer vi undan sly på
simstrandsområdet. Bastun är varm
för alla intresserade och servering
ordnas åt alla flitiga talkodeltagare.
Egna redskap med.

UFH informerar
Disco
Eleverna
i
årskurserna
1-6
är
välkomna på disco i lokalin 12.5. kl
18-21.

5.681,10 euro, varsågoda!
Bästa medlem! Nu kan du lyfta
återbäringen, som blev 0,5 % för år
2009.
Handelslagets
ägare
(medlemmar) delar på vinsten som
genererats under föregående år i
förhållande till inlämnade köpkvitton.

Klädesförsäljning
Söndagen 16.5. blir det försäljning av
PXC-underkläder i lokalin mellan
klockan 15 och 18 och endast för
damer!
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Chokladprovning
Chokladprovning ordnas måndagen
17.5. kl 18.00. Anmälningar till detta
tillfälle tas emot av Sanna Sund tel
050-5244935. Anmäl senast onsdag
12.5.

startar igen. Hör av dig, du som var
med i bingokommittén eller spelade
bingo i lokalin på 1960–70-talet!
Styrelsen
Vårtecken

Bingohistoria och -framtid
I slutet av 1960-talet startades bingo,
en helt ny form av verksamhet i
föreningen. I början fick man vinster
till bingospelandet av sponsorer men
vartefter verksamheten utvidgades,
började man köpa vinsterna. En
särskild bingokommitté hade ansvar
för de praktiska arrangemangen. År
1969 spelades bingo i lokalen totalt 36
gånger.

Stina Ström meddelade att rödhaken
visade
sig
3.4.
”opp
i
byin”.
Grönfinken
kom
4.4.
och
Cykeltjejerna träffade tofsviporna
5.4. under en promenad i Sjörosäng.
Gulsparven anlände 8.4.
Britt-Marie och Sven-Ole Åström
meddelade
att
9
havsörnar
cirkulerade
över
deras
hus
på
påsklördagen 3.4. Sju stycken flög
mot Korsören och två for norrut.
Blåsipporna
och
snödroppen
blommade 10.4. vilket är två veckor
senare än i fjol. Storspoven kom
19.4.

År
1970
fortsatte
man
med
bingospelandet ca en gång per vecka,
men deltagarnas antal verkar ha
minskat
något.
Nedgången
var
kortvarig
eftersom
bingon
var
populärare än någonsin följande år
med 39 spelkvällar. Arrangörernas
satsning på större priser och ordnande
av busstransport från Vasa hade
lyckats. 1972 ordnade man 33
bingoaftnar med busstrafik från Vasa.
Från början av året var två bussar
fullsatta till varje kväll men i slutet av
året räckte en buss.

Bo Westman meddelade att han 15.4.
såg en ödla som sprang relativt kvickt
över snö och bar mark i skogen och
att skrattmåsarna flög på Gjusgrund
och pissmyrorna vandrade raskt ner
till stranden.
Börje Anderson meddelade att han har
sett staren och bofinken 6.4. samt
sädesärlan och nässelfjärilen 12.4.
I samma veva konstaterar han att
ovanligt många koltrastar har i år sökt
sig till fågelmatningsställena. Ett 10tal per gång har man kunnat se, och
det lär bero på mycket snö i skogarna
och därmed matbrist.

Intresset för bingon avmattades dock
så småningom. Konkurrensen från
andra föreningar försämrade säkert
också
lönsamheten
och
enligt
årsberättelsen för 1973 ”spelades
bingo 8 kvällar, men enär detta inte
var lönande för vår förening, beslöt vi
att
upphöra
med
verksamheten
tillsvidare”. På årsmötet 1974 beslöt
man sälja överblivna köpkort till Norra
Vallgrund UF och varorna på auktion.

Finlands svenska mästerskap i
truppgymnastik

Nu
planerar
vi
återinföra
bingokvällarna. Vi vill höra hur
bingokvällarna genomfördes förr, så
att alla erfarna bingospelare kan
känna sig som hemma då bingo

Vasa
Gymnastikförening
deltog
framgångsrikt i Finlands svenska
mästerskap
i
truppgymnastik
i
Grankulla
den
25
april.
Mästerskapstiteln för 10 - 12 åringar
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vanns av Vasaföreningen. I den
segrande truppen, som bestod av 7
flickor, ingick Cecilia och Wilma
Weckström från Södra Vallgrund.
Börje Anderson

har Fastighetsbolaget Havets Hus
byggt stockstugan invid Bernys där
turister
och
andra
kunnat
få
information
om
Kvarkenområdet.
Fastighetsbolaget
har
inköpt
Bergskäret där just nu detaljplanering
pågår. Det gäller att ta tillvara de
värdefulla naturresurser som finns. I
planerna för Världsarvet i Kvarken
ingår att vandringsleden Fortet –
Sommarösund skall förlängas till
Kalvholman
samt
byggas
ett
utsiktstorn vid Fortet. (I ett ännu
längre perspektiv bör vandringslederna
i byarna knytas ihop så att man till
fots kan ta sig från Replot genom
Vallgrundbyarna, Panike, Björkö och
tillbaka
till
Replot.
Gärna
med
övernattningskojor på lämpliga ställen.
Red. anm.)

Replot Skärgårds
Hembygdsförening – årsmöte
Föreningens
ordförande,
Maj-Len
Vestergård,
konstaterade
i
sitt
inledningsanförande att de efter 10 års
uppehåll, åter kunde hålla sitt årsmöte
på Bullerås. Hon uttryckte sin glädje
över att Bullerås stilfullt renoverats
och förändrats. Huset har blivit ljust
och modernt men ändå bibehållit den
ursprungliga karaktären. Paret Lumme
tackades för gästfriheten och för den
alldeles utsökta maten.

Verksamhet
En av de viktigaste uppgifterna ett
museum har, är att ta tillvara gamla
föremål och genom dem sprida
kunskap om tidigare generationers liv
och leverne. Det är därför glädjande
när man i årsberättelsen kan läsa om
bybor och andra donerat en stor
mängd gamla föremål. Ett intressant
initiativ togs när man i Söderbybladet
efterlyste gamla kaffekoppar. På det
viset fick föreningen ca 80 koppar med
fat och några assietter. Vid fester blir
det en ganska intressant dukning när
den ena koppen inte är den andra lik.
Då är det lätt att komma igång med
pratet.

Granösunds Fiskeläge
Hembygdsföreningen har naturligtvis
Granösunds
fiskeläge
som
sitt
skötebarn. Renoveringen av Svennas
stuga har fortsatt. Nedre våningen har
fått nya tapeter, fönstren har målats,
el har installerats och kammaren
inretts till kök. Maj-Len riktade ett
varmt tack till alla talkojobbare.
Efter en paus på några år har nu
museet kunnat hållas öppet under juni
och juli. Pol.stud. Daniel Beijar, från
Vasa (med rötter i Södra Vallgrund),
har varit anställd som guide. Daniel
har även arbetat med katalogisering
och fotografering av föremålen inför
övergången till digitalt arkiv.

Styrelsen
Den styrelse som skall styra och
planera verksamheten vidare består av
Maj-Len
Vestergård,
återvald
ordförande
samt
styrelsemedlemmarna Birgitta Berg, Sari
Järvinen,
Kaj-Erik
Pått,
Olof
Snygg, Charlotta Stoor, Lars-Ola
Vestergård
med
suppleanterna
Ulrika Vestergård, Bengt Lerviks
och Monika Nissander.

Havets hus
Kännedomen om Replot Skärgårds
Hembygdsförening har ökat tack vare
kontakten med Havets Hus. Kring den
verksamheten
har
Fastighets
Ab
Havets Hus bildats med Maj-Len
Vestergård som representant från
föreningen. Själva verksamheten skall
skötas av Världsarvsföreningen i
Kvarken med Charlotta Stoor och Vesa
Heinonen som representanter. Hittills
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Planerad verksamhet
Detta verksamhetsår planeras bl.a:
Utgivning av Arne Östervalls dikter.
Deltaga i KAG-projektet (Kust aktions
gruppen) om fisket som näring.
Dokumentera
strömmingsfisket,
temadagar
för
skolelever
om
strömmingsfisket, hålla allsångs- och
kåserikväll. Demonstration av olika
hantverk, ordna teaterresor samt en
resa till gammaldagsmarknaden i
Storkyro. Renoveringen av Svennas
stuga fortsätter med olika murningstapetserings och målningsarbeten.

medryckande
musik.
Singlarna
efterlyser mera damer/gentlemän att
dansa och språka med. Det här är
säsongavslutning.
Sp Seniorpunkten Niklasvägen
Smedsby, tel. 327 7293
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Läst och lånat
Fortsättningen på Vasa släkt- och
bygdeforskares medlem RL:s text
kommer först i ett senare nummer,
eftersom material inkommit i sådan
hög grad att bokstäverna inte vill
rymmas! Tusen tack till alla som
deltagit i materialinsamlingen!

Mötesdeltagarna tog sig hemåt med en
känsla av tacksamhet mot styrelse och
föreningsmedlemmar som utan att
tröttas samlar och dokumenterar
gångna tiders liv och gärningar. Det
hjälper oss att lättare förstå framtida
utmaningar.

Vestria
Paul Hofstetter från Freising, Tyskland
skickade via e-post en förfrågan om
artikeln angående fartyget Vestria som
ingick i Söderbybladet nr 3 år 2006.
Han
är
intresserad
av
artikeln
eftersom hans far var ombord och
jobbade som kock på Vestria då hon
fastnade i isen och hamnade på grund.
Paul hade några frågor angående
fartyget och om lasten, eftersom hans
far trodde att hon sjönk. Pauls far
Hermann Hofstetter fyller 75 i juni och
Paul bad om en kopia av tidningen där
texten ingår.

Årsmötet, som hölls samma dag som
vinterkriget slutade för 70 år sedan,
pågick lika länge som det tog för den
mörka vårhimlen att fylla 10 cm snö
till
det
tidigare
ovanligt
tjocka
snötäcket.
Börje Anderson
Nytt i kommunen
Sp Seniorpunkten är en träffpunkt för
seniorer,
pensionärer
och
andra
daglediga!

Jag tänkte att vi kanske kan bättre än
så, och försöka få deras frågor
besvarade på tyska. Finns det någon
som har möjlighet att hjälpa mig?

Morsdags-vårmarknad torsdag 6.5 kl.
10-15. Till försäljning finns hemlagat,
hembakat, fiskinläggningar, honung,
blommor och plantor, handarbeten,
mattor,
sockor,
lotterier
och
gissningstävlingar m.m. Dagen blir
gemytlig med marknadsmusik av
Holger Nybäck och marknadslunch
bestående av fisksoppa och plättar!

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

Kommande mogendans: Rytmboys på
estraden! Torsdag 20.5. kl. 14-17 har
vi alla möjligheten att dansa till deras

Nästa tidning utkommer omkring vecka 23.
Material önskas senast 3.6.2010.
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