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På stämman behandlas de i paragraf
11 av Handelslagets stadgar nämnda
ärenden.
Södra Vallgrund Handelslag

Årsmöte
Byarådet håller årsmöte söndagen
20.3. kl 17.00 i UF Havsbandets lokal.
Stadgeenliga ärenden. Alla är hjärtligt
välkomna på kaffe med dopp.

Marthaföreningen informerar
Södra Vallgrund Marthaförening höll
sitt årsmöte 9.2.2011.

En augustidam...
Ett tillägg till ”Barn födda i byn år
2010” som ingick i förra numret:

Vid årsmötet valdes:
Ordförande:
Inga
Stolpe,
som
viceordförande: 2011-2012 Lene Back

I augusti i fjol, närmare bestämt
4.8.2010, föddes Maya Ida Maria
Håkans. Föräldrar är Maria Rönnback
och Kaj Håkans.

Styrelse:
2010-2011
2010-2011
2011-2012
2011-2012

Det är nog som Marléne sa ”det föds
barn i byn så det är svårt att hänga
med i farten”.

Lisa Nyqvist, sekreterare,
Ulla Westman,
Bernice Smeds,
Margareta Hjerpe, kassör

Ersättare i styrelsen:
2010-2011 Sigbritt Lund,
2010-2011 Sylvi Back,
2011-2012 Ruth Back
Vicesekreterare: Anita Ahlskog
Vicekassör: Ann-Maj Westerlund

Friluftsdag
Friluftsdag
lördag
26
mars.
Pilkning på isen vid Kalvholmen, start
från båtklubbens brygga.
Ta med egna pilkgrejer om du har, ett
antal finns att låna. Försäljning av
grillkorv, varm saft och kaffe. Efteråt
byabastu, damer kl 15 och herrar kl
16.
Arrangörer är Understödsföreningen,
Byarådet
och
Ungdomsföreningen.

Revisorer: Anders Back och Anette
Anderson
med
ersättarna
Daga
Granholm och Karin Förars
Byfféföreståndare: Marita Gammelgård
med bisittare Bernice Smeds
Servisföreståndare: Bernice Smeds
med bisittare Marita Gammelgård
Vävstolsövervakare:
Margareta
Söderlund och Ulla Westman

Kungörelse

Lotterikommitté:
Anita
Ahlskog,
Sigbritt Lund, Lene Back, Anette
Anderson, Ann-Maj Westerlund och
Margareta Söderlund
Inga Stolpe

Medlemmarna i Södra Vallgrund
Handelslag kallas till ordinarie
årsstämma
ONSDAG 13.4.2011 kl. 19.00
i Uf Havsbandets lokal
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Tack för bra service i Handlin!

Ris i rosbukett
I ett tidigare nummer av detta blad
uppmanades vi att skriva, att komma
med bidrag. Ett tips var att vi kunde
dela ut ris eller ros. Jag tog fasta på
det och börjar med RISET.

Det är nog jättefint att man kan tanka
bilen och skicka postpaketen samtidigt
som man köper maten! Om man bor i
stan måste man besöka tre olika
ställen, här i byn hittar man allt under
samma tak! Tack för det!
Heidi Jahkola

Sidospegeln på min VW-Variant hade
gått
sönder.
Det
är
alldeles
skrattretande
hur
reservdelsförsäljningen tillåts fungera nu för
tiden. Skulle köpa ett nytt spegelglas,
nej det gick inte. Jag måste köpa hela
sidospegeln
med
hållare
och
vridmekanism. Dessutom måste den
målas i bilens färg. Jag beställde,
öppnade
lådan
och
fann
att
spegelglaset var skilt packat i alla fall.
Tryckte in spegelglaset i gamla
hållaren och slängde resten av lådans
innehåll.

Hantverkarmötet
Många hantverkare träffades 13.3. på
Berny’s för att diskutera kommande
säsong på Sommaröhallen. Vi var
nästan 40 stycken! I år kommer fyra
nya hantverkare med nya produkter
med.
Sommaröhallen öppnar 7.5. och håller
öppet fredagar, lördagar och söndagar
till och med 22.5. Därefter håller
Sommaröhallen öppet varje dag till
och med 28.8.

Med andra ord, jag behövde det som
utgjorde mindre än 10 % prismässigt,
av förpackningens innehåll och resten
blev
till
avfall.
Tala
om
vårt
välfärdssamhälle
som
blivit
avfallssamhälle.

I september håller vi öppet fredagar,
lördagar och söndagar till och med
25.9. Öppethållningstiderna är de
samma som tidigare, sö-fre 11-19 och
lö 10-18. Sommartorg med diverse
program inomhus och utomhus hålls
16.7.

Men så till ROSORNA.
Min rosbukett vill jag ge Byarådet.
Närmast vill jag lyfta fram den
möjlighet vi har i Sommarösund till
bastubad och dopp i isvak. För en liten
slant,
bjuder
man
oss
denna
avslappnande
stund
varje
onsdagskväll. Bastun är varm för
damer kl 17 – 19 och för herrar kl 19
– 21. Jag undrar hur många byar kan
stå till tjänst med en så stimulerande
upplevelse.

UFH informerar
Stickcaféet
fortsätter,
med
en
halvannan timme varannan söndag,
kom in på en kopp gott kaffe och prata
en stund. Det gör inget fastän du
”glömmer” handarbetet hemma.

Personligen är jag ingen storsimmare,
simmar inte ens mycket på sommaren.
Jag tycker det är för kallt. Men att
vinterbada är en njutning av helt
annan klass. Tag vara på möjligheten!
Börje Anderson

Nytt i kommunen
I Korsholms kommun
följande lärartjänster:
Tillsvidare från 1.8.2011
1. Klasslärartjänst
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lediganslås

Klasslärare
är
anställda
inom
kommunens
skolväsende.
Ovan
nämnda tjänst kommer tillsvidare att
placeras vid Norra Vallgrund skola.
2. Klasslärartjänst
Klasslärare
är
anställda
inom
kommunens
skolväsende.
Ovan
nämnda tjänst kommer tillsvidare att
placeras vid Södra Vallgrund skola.

hållplats på torsdagar. Beställning görs
på samma telefonnummer.
Reparationsoch
energiunderstöden 2011
Reparationsunderstöden
- reparationer av åldringars och
handikappades bostäder
(inkomstgränser)
förbättring
av
system
för
hushållsavloppsvatten
(inkomstgränser)
- undersökning och bedömning av
skicket
samt
planering
av
ombyggnadsåtgärder
Energiunderstöd
- understöd vid ibruktagande av
förnybar energi
- energibesparande åtgärder i småhus
(inkomstgränser)
understöd
för
reparation
av
bostadshus med minst tre bostäder
Ansökningstiden utgår 8.4.2011.
Ansökningsblanketter och närmare
uppgifter om understöden fås från
kommunernas
byggnadsinspektörer,
tfn 327 7111 (växel). Blanketter och
anvisningar även från www.ara.fi.

Ansökning med CV ska vara inlämnade
till skoldirektör Maj-Len Swanljung,
Centrumvägen 4, 65610 Korsholm
senast 28.3.2011 kl. 16.00.
Den som väljs till en tjänst ska visa
godtagbart
hälsointyg
och
straffregisterutdrag för att valet ska
vinna laga kraft.
Förfrågningar: skoldirektör Maj-Len
Swanljung tfn 06 327 7167 eller tjänst
1 rektor Anne-Carine Kaján tfn 06 352
7683,
tjänst
2
rektor
Herman
Fogelberg tfn 06 352 7631.
Byabussen
Korsholms byabuss har trafikerat i
kommunen sedan år 2001. Allt sedan
starten
har
bussen
haft
sommaruppehåll under juli månad,
men tack vare den ökade efterfrågan
kommer trafiken från och med detta år
att skötas året om.

Seniorpunkten informerar
Seniorpunkten – en träffpunkt mitt i
Korsholm – erbjuder mångsidiga
aktiviteter
för
seniorer
och
pensionärer. Hos oss finns allt från
dagcenter, hobby, träslöjd och jumpa
till marknader, dans och allsång.
Vasallen på turné
Torsdag 31.3. kl. 13.00 presenterar
Wasa Teater Mannen från Malmberget
av Svante Lindqvist. I rollen som
mannen ser vi skådespelaren Göran
Forsmark, känd från filmer och tv i
Sverige. ...Mannen från Malmberget
äter det som sätts fram åt honom och
undviker att kritisera gruvbolaget,
men plötsligt bestämmer han sig för
att byta arbete och börja på en
skrivarkurs… Längd: ca 50 min.
Biljettpris: 10 €
Kaffe och tilltugg kan köpas före och
efter föreställningen.

Byabussen är tillgänglig för alla
kommuninvånare
och
den
kör
regelbundna turer från byarna till
Smedsby och Vasa längs fem rutter.
Byabussen kör även längs småvägar
och hämtar passagerarna från dörr till
dörr. På så sätt får rörelsehindrade,
åldringar och barnfamiljer en ypperlig
hjälp. Byabussen avgår på fasta tider
och du kan stiga på eller av var som
helst under resan. Var och en stiger på
bussen i egen takt och föraren hjälper
till vid behov.
Beställning görs föregående vardag på
tfn
06 315
9999.
Invånare
i
skärgårdsbyar har möjlighet att få
skjuts med taxi till bussens normala
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Påskdans
Torsdag 14.4 kl. 14.00–17.00 Vi
dansar in påsken till dansorkestern
Friends glada musik.
Påskkonsert
Skärtorsdag 21.4. kl. 13.00 firar vi
tillsammans med sånggrupperna Sång
och
Spel
från
Munsalanejden,
Kvevlaxnejdens pensionärssånggrupp
Sjung med oss samt vår egen
sånggrupp Sjung och Le. Sångerna är
sådana som man gärna vill sjunga
med i. Kaffe och dopp finns att köpas
efter konserten.

"Ju högre ribban ligger, ju svårare är
det att komma över"
Före detta förbundskaptenen och
expertkommentatorn
i
friidrott
förklarar det svåra med höjdhopp.
"Jag har pratat med olika klubbar men
jag har inte hört något diskret ännu"
Jonny Rödlund visar att det inte alltid
är till godo att hoppa av skolan tidigt
för att bli fotbollsproffs.
"Och här ser ni Krutov, med ett
ansikte endast en mor kan älska"
Hegerfors var ibland ärligare än
statens television normalt sett gav
spelrum till att vara.

Biblioteket informerar
Försäljning av avskrivna tidskrifter
börjar måndagen den 7 mars, och från
måndagen
den
14
mars
även
utgallrade böcker. Försäljningen pågår
till den 8 april. (Men de säljer nog inte
lika bra böcker som vi säljer i
antikvariatet i Sommaröhallen, så
spara pengarna och kom dit i stället...)

Byakalender
18.3.
Sista
anmälningsdag
för
utflykten till Furirbostället, arrangör
RSHF. Anmälningar till Vestergårds!
20.3. Soppdag i lokalin
20.3. Byarådets årsmöte
26.3. Friluftsdag
26.3. Utflykt till Furirbostället
27.3. Stickcafé (eventuellt först 10.4.,
följ med i annonseringen i handlin)

Så sant som det är sagt...?
”Sportgrodor” källa: Internet
"Det ser mörkt ut på Kameruns
avbytarbänk"
Arne Hegerfors på SVT under SverigeKamerun i fotbolls-VM 1994.

Jag får önska Er en Glad Påsk med
många chokladägg samt ett soligt
första
maj-firande
med
lämpliga
mängder mjöd. Hör gärna av dig om
du kommer på något roligt aprilskämt
som du råkat ut för, eller sett till att
någon annan har råkat ut för. Eller har
påskhäxorna ställt till något i byn
någon gång?

"Det är aldrig för sent att ge upp!"
Floskelmästaren på fotbollssidan, Rolf
Zetterlund.
"Serven hade en hastighet på 205
km/tim, som en moped ungefär..."
Tommy Engstrand kommenterar tennis
utan verklighetsförankring.

I nästa tidning har vi kanske en massa
vårtecken att jämföra med tidigare år?
Lite torde väl snön ha smält tills, även
om det finns mycket av den sorten.

"Innern går ohyggligt fort... och han
faller!!! Nej ursäkta mig, det var en
längdhoppare"
Bosse Hansson på SVT hänger inte
med under en friidrottstävling.

SÖDERBYBLADET
Monika Nissander
Bråthagavägen 23 A
65930 SÖDRA VALLGRUND
Tfn 040-5867958
e-post: monika.nissander(a)netikka.fi
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Nästa tidning utkommer omkring vecka 18.
Material önskas senast 30.4.2011.

