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Blommor till Mor
Även i år kan du köpa blomman till
Mor från din egen butik. Vi kommer
också att ha ett stort utbud av
sommarblommor under våren. Utbudet
av
trädgårdsmylla,
gödsel
och
tryckimpregnerat virke är nu som
störst.
Södra Vallgrund Handelslag

öppnar lördagen 7.5. kl 10.00.
Välkomna!
11 335,64 €uro, var så goda!
Södra
Vallgrund
Handelslags
årsstämma hölls onsdagen den 13
april i UF Havsbandets lokal. Av
Handelslagets ägare deltog ca 10 % i
stämman. Att intresset för den av
medlemmarna ägda butiken är större
än så visar siffrorna som redovisades
på tillställningen.

Byatalko
Skolbarnen städar skolgården och
byns vägar 10.5. Byarådet och
skolbarnen utmanar byborna att
minst lika många vuxna (som byn
har elever i skolan) ställer upp 17.5.
kl
17.30
då
simstranden
vid
Sommarösund städas. Byarådet bjuder
på talkokaffe.

Omsättningen under jubileumsåret var
1 116 961,31 euro och vinsten
19 591,01 euro. Stämman beslutade
att 11 335,64 euro av vinsten skall
delas
ut
till
Handelslagets
medlemmar.
Detta
innebär
att
Handelslagets
ägare
får
2
%
återbäring på inlämnade inköpskvitton.
Fråga efter återbäringen nästa
gång du gör inköp i din butik!

Födda
Storebror upp i dagen är han, den lille
pojken,
som
föddes
4.4.2011.
Föräldrar är Sari och Rani Koski.
Byabryggan i Sommarösund

Nämnas kan också att till byns
föreningar har utdelats 2 629,00 euro i
form av Tarmo-stämplar.

Den som är intresserad av att hyra
båtplats för båtsäsong 2011 vid
byabryggan i Sommarösund skall
kontakta
Södra
Vallgrund
samfällighet/Anders Back tel. 050-591
9142.

Tack
vare
att
medlemmarna
koncentrerar sina inköp till Södra
Vallgrund Handelslag kan vi förutom
dagligvaruförsäljning erbjuda följande
service i byn: Ombudsmannapost,
medicinskåp, bränsle-, fiskekorts- och
byggnadsmaterialförsäljning m.m.

Hur ser Vallgrundskolornas
framtid ut?
I
dagens
läge
är
de
inte
indragningshotade men hur ser det ut
redan om 6-7 år? Det vet vi inte men
det är nu vi skall arbeta för att trygga
skolornas framtid och bestämma oss
för var vi vill att våra barn skall gå i

Med hopp om att få betjäna er 100 år
till
Södra Vallgrund Handelslag
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skola. Hem och skola i Norra Vallgrund
och
understödstödsföreningen
för
Södra Vallgrund skola ordnar ett
gemensamt
diskussions-/
planeringstillfälle i Norra Vallgrund
skola söndagen 15 maj kl 19. Med
gemensamma krafter kan vi påverka
och arbeta för att säkra våra barns
skolgång i Vallgrund.
Välkomna!
Styrelserna

diskussion
beslöt
stämman
enhälligt godkänna förslaget.

att

§8 Sari Järvinen anhåller om att få
arrendera en del av det så kallade
”Träsket” i Norra Vallgrund för fårbete.
Anhållan godkändes med följande
förbehåll: området som arrenderas ses
och märks ut i terrängen med
sysslomännen och berörda rågrannar,
efter
avslutat
arrende
skall
arrendatorn ta bort eventuella rester
av t.ex. stängsel eller regnskydd för
fåren. Arrendetiden bestämdes till 5 år
och arrendeavgiften till 0 €.

Söndagslunch
Välkommen
på
söndagslunch
till
skolan söndagen 22 maj kl 12 -15.
Lunchen kostar 10€/5€/under 5 år
gratis. Om du vill kan du även fylla på
din garderob med strumpor av bra
kvalitet. T.ex. bambustrumpor för
svettiga fötter eller "flygstrumpor" för
trötta ben. Vi har även en ny
gissningstävling "gissa laxen", vem blir
den glade vinnaren? Söndagslunchen
är öppen för alla bysbor som vill stöda
vår verksamhet. Hjärtligt välkomna!
Understödsföreningen för Södra
Vallgrund skola r.f.

Att begrunda
”Om du har fått en glädje idag är den
inte bara din. Lägg ner den i din röda
korg, gå ut på vägarna, tala om för
dem du möter att glädjen är en liten
blomma, ett enkelt rakt ljus, en
morgonfågels friska drill, det grova
brödet som bryts om kvällen.”
Skrivet av Viola Renvall
Kommentar av Inga Doktar: Vi
behöver alla begrunda och gömma,
samla lite mera om varandra. På din
vandring har du mött många som blivit
dina medmänniskor. Nu uppstår en ny
djup glädje; du ger och du får! Vilken
oskattbar rikedom!

Norra och Södra Vallgrunds
gemensamma vattenområde
Ur protokollet skrivet enligt ordinarie
delägarstämman 19.4.2011 kan man
bl.a. läsa följande:
§7 ELY-centralen har gett ett förslag
att delägarlaget skall låta inrätta ett
naturskyddsområde på sitt område.
Enligt förslaget omfattar området
totalt ca 570 ha land och vatten.
Staten
föreslår
en
skattefri
engångsersättning om 10 000 € för
det ekonomiska bortfall fredningen
förorsakar delägarlaget.
Den egentliga orsaken till fredningen
och bildandet av naturskyddsområdet
är att området ingår i Natura 2000
nätverket eller i ett eller flera av
tidigare godkända nationella fågelskyddsprogram, gammelskogsprogram
eller strandskyddsprogrammet.
Efter
noggrann
genomgång
och

UFH informerar
Vi vill tacka Timo Jahkola för att
han skottade ner snön från taket på
lokalin!
Stickcafé i lokalin tar sommaruppehåll.
Vi kör igång igen till hösten. Håll dock
ögon och öron öppna för andra
stickcafékvällar i sommar.
Heminredningsparty
Perfect
Home
ordnas nu på lördag 7.5. kl 14-16.
Kom in och se, mitt i allt kommer du
på att du vill ha en fritidssyssla som
ger pengar och blir deras konsulent, i
söndagstidningen fanns nämligen en
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platsannons! Mera information finns på
nätet: www.perfecthome.fi

tog emot oss och berättade om 180809 års krig. Furirbostället är för övrigt
byggt år 1733 och har flyttats till sin
nuvarande plats från Karvat by. I
byggnaden
finns
restaurang
Ädelbragd, som serverade oss en
flerrättersmiddag i 1800-tals stil. Men
före den historiska matupplevelsen fick
vi se utställningen som Oravais
Historiska Förening har gjort. Göran
Backman som är ordförande för
föreningen berättade väldigt intressant
om hur det gick till då fienden kom,
och vad som lämnade kvar då fienden
härjat färdigt.

Varannan fredag ändrar ungdomarna
på sitt fredagsmys till ett café för alla
intresserade, med start fredagen 13.5.
kl 19-21. Ungdomarna har caféet
öppet när skylten är uppe vid vägen.
Glass finns alltid till försäljning och
kaffe och tilltugg beror på dem som
säljer 
Efterlysning!
Ett vindkraftsmöte hålls i lokalin 18.5.
med start kl 14.00. Vi behöver några
frivilliga
kaffetanter
och/eller
kaffefarbröder som kan tänka sig att
koka kaffe åt mötesdeltagarna på
eftermiddagen. Styrelsen kommer och
hjälper till så fort som möjligt efter
ordinarie arbetet. Kontakta Sanna
Sund för närmare uppgifter.

Efter
maten
behandlade
vi
årsmöteshandlingarna i rask takt. MajLen
Vestergård
återvaldes
som
ordförande. Övriga i styrelsen är
Birgitta Berg, Anders Friberg, Gunvor
Friberg, Sari Järvinen, Bengt Lerviks,
Kaj-Erik Pått, Charlotta Stoor, Ulrika
Vestergård-Denward,
Lars-Ola
Vestergård och Monika Nissander.
Föreningens revisorer är Anders Back
och
Margareta
Hjerpe,
deras
suppleanter är Bengt Beijar och Johan
Back. Medlemsavgiften är 10 euro, och
i den ingår tidningen Hembygden,
samt fritt inträde till museiområdet.
Besöksavgiften höjdes till tre euro.

Vappenfest
Lördagen den 30.4. var det liv och
rörelse i lokalin. Ungefär 70 personer,
barnen inräknade, kom för att fira in
våren. Vi hade beställt mat från Replot
av Jan-erik Berlin, supergott och en
lika super servering. Senare bjöd
Jakobstadsbandet Kicks upp till dans.
De spelade covers från -80, -90 och
2000-talet, dansgolvet var fyllt hela
tiden. Jag tyckte det verkade som att
alla fick sina favoritlåtar spelade,
ibland var det nästan trångt på
dansgolvet.

Värt att nämna från ifjol är bland
annat att museiområdet hade 900
besökare under säsongen. Projektet
”Fisket som näring” inleddes på våren
och inom det hölls bland annat mörtoch strömmingsfiskets dag 15.8. då
cirka 200 personer besökte museet
och en temadag för skolelever hölls
15.9. då de lärde sig ”jeila” och halstra
strömming. En rökugn har uppförts på
museiområdet,
en
lekbåt
har
iordningsställts
och
texter
till
informationstavlor har skrivits.

Innan vi gick hem åt vi upp ”ååslappi”
(det som lämnat av maten tidigare).
Hoppeligen blev alla nöjda och belåtna
med en mycket trevlig kväll i
byagemenskap, kanske vi tar om det i
nästa år?
Sanna Sund
RSHF r.f. årsmöte

Katalogiseringen och fotograferingen
av
museiföremålen
fortsätter.
Allsångskväll, repslagarkväll och stickkafé hölls under sommaren, ett

Vi for med buss till Furirbostället vid
Oravais slagfält där Göran Backman
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utemöblemang skaffades. Anna Berg
och Daniel Beijar var anställda.

Röstande på valdagen: 101 män och 103
kvinnor, totalt 204 Totalt: 218 personer
Sammanställning av rösterna:
Parti Kandidatnr. Namn Antal röster

I år planeras ännu två medlemsresor;
en sommarutfärd till Bennäs och ett
besök
hos
Smedsby
hembygdsförening. Nästa år skall vi
åka till Helsingfors på musikalen
Kristina från Duvemåla. Närmaste
aktiviteten är dock städtalko på
museiområdet 14.5. kl 10.00. Egen
matsäck och egna redskap med. Kaffe
kokas på stället och en brasa i spisen
gör det möjligt att grilla korv. Alla
hjärtligt välkomna!
Styrelsen

Sannfinländarna
13. Hongisto Reijo 1
18. Leppälä Harri 9
25. Sipinen Helinä 1
26. Tolppanen Maria 1
Centern i Finland
59. Nygård Peter 2
Svenska folkpartiet
67. Ahlbom Ida 1
68. Arnautovic´Emina 3
69. Beijar Marcus 4
70. Blomstedt Åsa 1
71. Gullberg Tom 1
72. Gästgivars Lars Erik 42
73. Henriksson Anna-Maja 6
74. Jern Olav 5
75. Käld Mikael 3
76. Lithén Carola 14
77. Luther Michael 44
78. Nylund Mats 6
79. Ollikainen Mikko 17
81. Strand Joakim 15
82. Sundqvist Carola 1
83. Wideroos Ulla-Maj 13
Finlands socialdemokratiska parti
84. Frostdahl Steven 3
89. Kumpula-Natri Miapetra 4
97. Urpilainen Jutta 5
Kristdemokraterna i Finland (KD)
104. Hokkanen Heimo 1
115. Tast Leif 3
117. Östman Peter 1
Gröna förbundet
120. Ossi Juha 1
121. Pantsar Outi 1
123. Saarela Eppu 1
124. Tuomikoski Juha 1
Vänsterförbundet
128. Håkans Stefan 2
134. Moisio Harri 2
140. Samppala Esa 1
Samlingspartiet
153. Pääjärvi-Myllyaho Riitta 1

Hastighetsbegränsning på
Sommarösund
Nu inför den stundande sommaren och
båtsäsongen är det orsak att påminna
om att hela Sommarösund, från
Lakagrynnan
(grynnan
mellan
Sjöbevakningsstationen
och
Sveabryggan) ända till övre delen av inre
sundet, omfattas av en hastighetsbegränsning om 4 knop (ungefär 7
km/h).
Hastighetsbegränsningen är fastslagen
i beslut av Länsstyrelsen i Vasa län
från 9.8.1984 och således bindande
för all trafik. Under vintern har en ny
skylt införskaffats och blivit uppsatt på
Lakagrynnan. Genom att respektera
begränsningen
ökar
trivseln
och
säkerheten för både båtfolk, simmare
och alla invid Sommarösund.
Dessutom minskar erosionen och
slitaget på stränder, bryggor och
förtöjda båtar.
Styrgruppen gm Rolf Sund

Ogiltiga röster: 1 st

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

Riksdagsvalet den 17 april 2011
Röstresultatet i Södra Vallgrund
Antal röstberättigade: 137 kvinnor och 149
män, totalt 286
Förhandsröster:14

Nästa tidning utkommer omkring vecka 23.
Material önskas senast 3.6.2011.
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