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Bulleråsen 9.5.! Ringtrasten häckar i
norra Lappland”. Ringtrasten trivs
tydligen bra här hos oss, vi hade den
på besök ifjol och året innan också.

Anmäl dig till sommarens
simskolor 2010
Vistan v. 26-27, 28.6.– 9.7.
Norra Vallgrund v. 26-27, 28.6.–9.7.
Södra Vallgrund v. 26-27, 28.6.–9.7.
Replot v. 28-29, 12.7.–23.7.

Börje
Anderson
meddelade
att
ladusvalan sågs över Riback den 10
maj.

Anmälan till Vistan tas emot av Sabina
Nabb 14.6.– 18.6. kl 12-20, tfn 050344 7901

Södra Vallgrund smf informerar
Enligt beslut på delägarstämman
kommer en förteckning över hamnoch båthusplatser på samfällighetens
mark att uppgöras denna sommar.
Samtliga båt- och båthusplatser vid
Sommarösund,
Kalvholmen
och
Skatan kommer i och med detta att
förses med en nummerskylt och ett
heltäckande register över innehavare
att upprättas. Avsikten är att få
noggrannare information om antalet
lediga hamnplatser.

Anmälan till Norra och Södra Vallgrund
samt Replot tas emot av Sara Lund
14.6.– 18.6. kl 12-20, tfn 041-458
5379.
Utöver dessa tider tas anmälningar till
simskolan emot på www.folkhalsan.fi
t.o.m. 18.6.2010. Avgift: 20 € för barn
var förälder är medlem i Folkhälsan i
Replot, 25 € för övriga. Avgiften
betalas första dagen!
Arr. Folkhälsan i Replot
Replot Skärgårds
förening

Samfälligheten påminner också om att
man inte får föra annat än ris, stubbar
och stenmaterial till Skatan. Kontakta
någon i styrelsen innan ni för dit
material.
Styrelsen

Hembygds-

Museet är öppet 1.6.-31.7. tisdagsöndag kl 11-16. Midsommarhelgen
stängt.

Bidrag

Stickcafé hålls onsdagar från kl 19.00
vid Granösund. Talkokvällarna hålls
också på onsdagarna från kl 17.

Aktiastiftelsen i Vallgrund beslöt på
delegationsmötet 12.05.2010 dela ut
bidrag till föreningar med konto i Aktia
enligt följande:

Vårtecken

Understödsföreningen
för
Södra
Vallgrund skola 700 €, Uf Havsbandet
1000 €, Folkhälsan i Replot 200 €,
Replot skärgårds hembygdsförening
1000 €, Föreningen Skräddar-Antas
stuga 1000 €, Korsholms 4H för

Timo Lumme skrev i Facebookgruppen
Vallgrund och därtill hörande byars
logg att ”sällsynta fåglar sågs i Södra
Vallgrund: En flyttande ringtrast på
1

verksamhet i skärgården 200 €, IF
Kvarken 1000 €, Norra Vallgrund hem
och skola 700 €.

närmaste
kopplingspunkt
planområdet.

inom

De fastighetsägare som nu varit
tvungna att skaffa eget reningsverk
fick inget svar på frågan om vad som
händer med deras investering om byn
ansluts till kommunalt system. Om
kommunalt avlopp kommer, förväntas
alla ansluta sig.

Södra Vallgrund Byaråd 300 €,
Skärgårdens
Musikskolas
garantiförening 1000 €, FRK Replot avdelning
för
barn-verksamhet
200
€,
Cykelhjälmar till alla skolelever i
skärgården i åk 1 hösten 2010 ca 500
€, Sponsoravtal: Lågstadieskolornas
stafettdag 143,64 €, Stiftelsens andel
av bidrag till Årets sparare 285,60 €
Margaretha Hjerpe

Alternativ finns naturligtvis, det finns
andelslag
som
sköter
om
avloppshanteringen, och gårdsgrupper
kan samsas om reningsverk.

Skitviktigt

Äldre
kommuninvånare
kan
få
befrielse från att ansluta sig, men
genast
då
generationsväxling
i
fastigheten sker, skall anslutningen
göras. Karta på planen för utbyggnad
finns
även
på
internet,
www.korsholm.fi.

Jag fick ett e-postmeddelande med
den där finurliga rubriken. Det handlar
naturligtvis om kommunalt avlopp och
huruvida vi ska ansluta oss till det här
i skären eller ej.
Anslutningskostnaderna till kommunalt
avlopp har idag beräknats vara 5800
euro. Avgiften kan delas upp i tre
rater.
Dessutom
hör
det
till
fastighetsägaren
att
stå
för
kostnaderna för de sista 40 metrarna
till huset. Avloppsvattnet faktureras
enligt kubik, som dricksvattnet, men
med en avgift som antagligen är ca 50
% högre.

UFH informerar
Girlpower-tjejläger 15.–17.6. I juni
kommer ett gäng på 24 starka och
smarta korsholmstjejer födda 1994–
1996 ut till Södra Vallgrund och
belägrar Uf Havsbandets lokal i
dagarna tre. Då skall det designas
egna tjejmaffia-toppar, bäddas för
pyjamasparty, grillas marshmallows på
stranden och sjungas singstar-duetter
så att fönstren skallrar. Dessutom
paddlas havskajak och dansas det
streetdance mellan slappandet på
stranden och sällskapsspelen i gräset.
Ansvarig ledare: Rosita Pellas 327
7162, 050 544 4693.

Övergång till nytt system skall enligt
lagstiftningen ske senast 31.12.2013,
men om planerna på kommunalt
avlopp
godkänns
och
projektet
påbörjas är tidtabellen för oss stegvis
år 2016, 2018 och 2020.
Beslutet tas 23.9. i fullmäktige. Inom
kort kommer planerna att under två
veckors tid visas upp i ämbetshuset
och
då
kan
man
lämna
in
anmärkningar till planen. De hushåll
som inte kommer med i planen kan
också ansluta sig, men de betalar
anslutningskostnader
ända
till

Läst och lånat
Historien om utfärden fortsätter,
efter ett litet uppehåll.
Nu började kaffetanden göra sig
påmint och därför förflyttade vi oss till
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fots några hundra meter till bystugan
som i tiderna inköpts av Skäri-Mari,
hustrun
till
Skovel-Antt
(Anders
Blomkvist) född i Koskö. Stugan var av
det mindre formatet, eller som Hans
uttryckte det: ”Stugan är som en
kvinnfolks sko, nr 36 på utsidan och nr
42 på insidan”. Kaffe och smörgås
åtnjöts under livligt prat och allehanda
historier.
Margareta
Söderlund
berättade om Skäri-Maris (Maria
Stolpe) levnadshistoria, nedtecknad
och författad av Hulda Haga.
Efter
en
kort
avstickare
till
Sommarösund och Sveabryggan där
det knappt fanns rum att svänga
bussen styrdes färden till Kalvholmen,
med
Bullerås
och
Granösunds
fiskeläge. Bullerås är numera i privat
ägo.
Maj-Len
Vestergård
vid
saltkrossen.
Maj-Len Vestergård, ordförande i
föreningen
och
Birgitta
Berg,
sekreterare, tog emot oss på tunet i
Granösunds
fiskeläge.
Maj-Len
berättade
hur
föreningen,
Vasa
skärgårds hembygdsförening, startade
det hela. 1969 beslöts att börja ta
vara
på
och
restaurera
gamla
byggnader.
Förhandlingar
med
S.Vallgrund
samfälligheter
ledde
småningom till att föreningen fick
området
Granösund.
Den
första
byggnaden, en fiskarbastu, flyttades
år 1972 från Korsören. Idag finns tio
gamla byggnader på området och en
elfte modern byggnad där bl.a. en
pärthyvel är inrymd. Pärthyveln är i
stadigt
bruk,
för
taken
på
byggnaderna skall ju förnyas med
jämna mellanrum. Ett pärttak håller ju
ca 20 år. Andra taktyper är bl.a. tak
av hiljade bräder och tak av näver.
Husen inrymmer olika verksamheter
som snickarbod, fiskarbastu, båthus,
fähus, loft som är ovanligt för

skärgården. Sist men inte minst
Svennas stugan.
Med Lillstugan ursprungligen från
Björköby, följde en del inventarier som
symaskin, ett dekorerat bord, en kista
från år 1697, en härvel med inbyggd
klocka som räknar varven.
Fiskarbastun innehöll en skötbåt från
1869 med endast tre bord. Fullt med
skötar hängde i taket och planerna att
få en skötvätte från varje gård tycktes
vara på god väg. Kortväggen var täckt
av dessa. Fisken som fångades
saltades i allmänhet ner i olika
träbyttor, fjärdingar, åttingar. Det
fanns ju inga kyl- eller frysmöjligheter
förr i tiden. Saltkrossen var ett viktigt
verktyg.
På tunet vid Granösund
I loftet finns en minivävstol, fullt
fungerande jämte en stickbåge. Den
som känner till hur en sådan i
verkligheten används kan ta kontakt
med Maj-Len. I ett hörn stod en av de
första fungerande tvättmaskinerna.
Den drevs visserligen med handkraft,
men byket blev nog rentvättat.
Svennas stugan var vid flytten helt
nersotad av rök, beroende på att en
sten lossnat och täppt till rökgången
ut. Sotet skall nog avlägsnas och
stugan få en mer beboelig inre 'touch'.
På återvägen vek vi av mot Björköby
och svängde in till gravgården i Replot.
En mer välskött gravgård får man leta
efter. Gravstenarna är alla vända åt
samma håll, varför det är lätt att läsa
av
gravstenarna
under
vandring
genom gravgården.
Färden gick vidare genom centrala
Replot, förbi bageri, skola, daghem
och föreningshus ner mot stranden där
Café Arken finns. Replotbron syntes på
håll. Vi gjorde ett kort uppehåll vid
kyrkan som lutar en aning.
Utfärden upplevdes av alla som lyckad
och även vädrets makter var den här
gången på vår sida. Ett besök på
3

Rolf Sund (ordförande), Anders Back
(kassör) och Rolf Snygg (sekreterare).
9 st. båt- och/eller båthusplatser
beviljades; vid Skatan, Sommarösund,
Kalvholmen och Byabryggan.
Ansökningarna
om
arrende
av
tilläggsmark och förlängt arrende
bordlades
i
väntan
på
den
delgeneralplan som kommunen har
under arbete.
På basen av anhållan beslöts att
hamnen vid Skatan skall muddras. En
arbetsgrupp bildas av intressenterna
med en medlem från samfällighetens
styrelse. Arbetsgruppen sköter det
praktiska arbetet och ombesörjer att
nödvändiga
tillstånd
fås.
Samfälligheten står för kostnader till
ett maxbelopp om 5 000 €.
Under
punkten
”övriga
ärenden”
diskuterades följande:
Påtalades
att
resultatet
av
grävningarna i Sundet inte helt
motsvarar förväntningarna vad gäller
t.ex. simstranden. Något hopptorn kan
inte byggas eftersom vattendjupet är
för litet. Styrgruppen bör ta tag i
detta.
Livlig diskussion fördes åter angående
båthus och hamnar som inte används.
Det har tidigare blivit beslutat att om
en hamn inte används på fem år, så
förfaller nyttjanderätten och hamnen
kan tilldelas en ny sökande. Det
framfördes önskemål om att samma
sak ska gälla båthus på samfälld mark,
dvs. om de stått oanvända fem år så
bör de rivas, flyttas eller säljas.
Styrelsen fick i uppgift att utarbeta ett
regelverk för båthus och hamnar, samt
kartlägga den nuvarande hamn- och
båthussituationen.

Granösund rekommenderas på det
varmaste. Där kan man lätt få ett
antal timmar att försvinna medan man
fördjupar sig i hur man levde och
arbetade förr i tiden.
Källa: RL
http://www.netikka.net/vsbf/joomlavs
bf/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=9&Itemid=12
Nytt i kommunen
Enligt
markanvändningsoch
byggförordningens 27 § hålls ett
förslag till detaljplan för kvarter 90 i
Replot (Handelslaget KPO) offentligt
framlagt 7.6–7.7.2010 i ämbetshuset. Planförslaget kan även ses på
www.korsholm.fi/planlaggning.
Anmärkningar skall senast 7.7.2010
lämnas
till
planläggningsoch
kommunplaneringssektionen.
Om du är född 1997–99 och vill
uppleva en annorlunda vecka innan
skolstarten,
kom
med
på
Robinsonläger 3.–6.8. Vi sover i
kåtor, har roliga tävlingar och paddlar
kajak. På kvällen sitter vi kring elden
och går igenom dagens händelser.
Eftersom vi är utomhus hela tiden är
det viktigt att vi får information om
alla
allergier,
mediciner
eller
motsvarande när du gör anmälningen.
Plats: Fort Sommarö, Södra Vallgrund.
Pris: 60 euro. Ansvarig ledare:
Christer Blomqvist 050 309 82 92.
Anmälning: senast 9.7.
Samfällighetens delägarstämma
Södra Vallgrund samfällighet höll
ordinarie delägarstämma den 27 april
2010. Närvarande var 26 delägare.
Några axplock ur stämmoprotokollet:
Anders
Back
återvaldes
som
styrelsemedlem. Till suppleant valdes
Johan Anderson. Styrelsen består av

SÖDERBYBLADET
Monika Nissander
Bråthagavägen 23 A
65930 SÖDRA VALLGRUND
Tfn 040-5867958
e-post: monika.nissander(a)netikka.fi
Nästa tidning utkommer omkring vecka 28.
Material önskas senast 7.7.2010.
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