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Guldyran nådde ända till Södra
Vallgrund.
Truppgymnastik är en motionsform
som Alexandra Anderson, Wilma och
Cecilia Weckström har funnit glädje i.
Vasa
Gymnastikförening
står
för
välordnade träningar och inspirerande
ledare. I april 2011 har flickorna mätt
sina färdigheter med andra trupper i
Karleby
där
SVOLi
(Suomen
Voimisteluliitto)
arrangerade
distriktsmästerskap med sammanlagt
58 trupper.

Repslagningskväll
ordnas torsdagen 16.6. kl 19.00 vid
Granösunds fiskeläge. Välkommen!
Sommarutfärd 29.6.2011
Följ med till Bennäs, Årets by, för att
besöka deras hantverkarmarknad med
över 100 försäljare. Antikexpert Ulla
Lehtinen medverkar och Kaj-Erik
Nykvist binder nät.

Wilma och Alexandra, i truppen TOPAS
fick dela på guldmedaljen med 2 andra
trupper från Nurmo och Seinäjoki.
Cecilia med truppen AMETIST kom på
en 7:e plats i hög konkurrens med
växande ålder.

Busstransport ordnas från S. Vallgrund
Handelslag
kl
14:30.
Laxsoppa
serveras på hantverkarmarknaden kl
16-18. Ring för mera information och
anmälan senast 27.6. tfn 0500 364
795/Vestergård.
Arr.
Replot
Skärgårds
Hembygdsförening r.f.

16.4. ordnade FSG (Finland Svenska
Gymnastik
förbund)
sina
årliga
mästerskap i Kristinestad. Både Topas
och Ametist fick, i sina egna
ålderskategorier, glädja sig åt en
guldmedalj.

S. Vallgrund samfällighets
delägarstämma 20.4.2011
Utdrag ur protokoll fört vid Södra Vallgrund
samfällighets ordinarie delägarstämma i Södra
Vallgrund skola 20 april 2011 kl. 19.00.
Närvarande: 22 st.

Topas deltar i ålderskategorin10-12 år
och är: Josefin Ekman, Johanna Lax,
Emmi Ala-Viitala, Emma Finne, Sandra
Nyholm, Alexandra Anderson och
Wilma Weckström.

§ 1 Ordförande öppnade stämman och
hälsade alla välkomna.
§ 2 Till mötesordförande valdes Rolf Sund, till
vice ordförande Sune Back och till sekreterare
Rolf Snygg.
§ 3 Konstateras att stämman är lagenligt
sammankallad och beslutför. Annons var
införd i Vasabladet 3.4.2011 och kallelse har
funnits
på
byns
och
kommunens
anslagstavlor. Beslutförheten konstaterades.
§ 4 Till protokolljusterare och rösträknare
valdes Bo-Erik Åström och Thomas Ahlskog.
§ 5 Antecknas de närvarande delägarna samt
deras röstetal.

Ametist deltar i ålderskategorin 12-14
år och är: Desiré Engblom, Ella
Koskela,
Saga
Nummela,
Nadja
Airaksinen, Nora Nyholm och Cecilia
Weckström.
Jenna Käld och Susanna Fors är båda
lagens tränare och koreografer.
Ann-Louise och Ann
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§
6
Presenterades
resultaträkning,
balansräkning,
revisionsberättelse
och
verksamhetsberättelse för år 2010. Beslöts att
bevilja styrelsen och de redovisningsskyldiga
ansvarsfrihet.
Diskuterades arvoden för år
2011. I tur att avgå från styrelsen var Rolf
Sund med suppleant Björn Snygg. Båda
återvaldes. Till revisorer valdes Birger Sebbas
och Ole Rönn, och deras suppleanter är KarlJohan Smeds och Bengt Håkans.
§ 7 Redogörelse över inventeringen av båtoch båthusplatser på samfällt område.
Behandlas styrelsens förslag till reglemente för
båtoch
båthusplatser.
Styrelsen
presenterade utredningen. Vid Kalvholmen
finns 76 hamnar varav 7 lediga platser, samt
45 båthus. I Sommarösund 115 hamnar varav
11 lediga platser, samt 61 båthus. Vid Skatan
10 hamnar samt 6 hus. Antalet lediga platser
ej fastställt i o.m. att muddringen och övriga
grävarbeten ej är slutförd. Styrelsens förslag
till reglemente diskuterades och godkändes
med mindre ändringar (bilaga 1, publiceras
senare).

§ 13 Marcus Onnela anhåller om båt- och
båthusplats vid Kalvholmen. Ansökan bifölls.
Styrelsen anvisar båt- och båthusplats.
§ 14 Heidi och Timo Jahkola anhåller om båtoch båthusplats i Sommarösund. Ansökan
bifölls. Styrelsen anvisar båt- och båthusplats.
§ 15 Rolf Snygg anhåller om att få överta Olof
Snyggs båthusplats vid Kalvholmen. RoseMarie Snygg anhåller om att få överta Olof
Snyggs
båtplats
vid
Kalvholmen.
Ansökningarna bifölls.
§ 16 Stig Hellstrand anhåller om båtplats i
Sommarösund. Önskar att få använda samma
brygga som Herold Ståhl. Ståhl och Hellstrand
anhåller om att få vinterförvara sina båtar vid
Sundbådan.
Ansökan
godkändes.
Vinterförvaringen (en båt per person) får inte
hindra annan trafik.
§ 17 Jarmo Salmi anhåller om ytterligare
hamnplatser åt sig och sina söner samt
tillstånd att snygga upp stranden nedanför sitt
hus vid Kalvholmen. Ansökan om fler
båtplatser bifalls ej. Salmi har redan en
båtplats. Tillstånd att hålla stranden i skick
ges, likaså tillstånd att gräva bort den gamla
piren om stenar och massor fraktas bort, men
någon ny ”vågbrytare” får ej byggas.
§ 18 Södra Vallgrund Marthaförening anhåller
om bidrag alternativt att samfälligheten står
för alla uppvärmningskostnader vid Marthastugan. Ansökan bifölls ej. Det ansågs inte att
Smf kan stå för löpande kostnader för
Marthaföreningen
eller
ge
bidrag
för
uppvärmning.

§ 8 Redogörelse över muddring vid Skatan
samt beslutas om ansökt tilläggsfinansiering.
Redogjordes för muddringen och behandlades
den inkomna ansökan om tilläggsfinansiering
(1500 euro). Ansökan godkändes.
§ 9 Beslutas om ELY-centralens förslag till
fredningsområden, -villkor och –ersättningar
ELY-centralen har gett ett förslag att
delägarlaget
skall
låta
inrätta
ett
naturskyddsområde
på
Korsören.
Enligt
förslaget omfattar området totalt ca 2,3ha.
Staten föreslår en skattefri engångsersättning
om 300 € för det ekonomiska bortfall
fredningen förorsakar. 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. Förslaget godkändes.

§ 19 Johan Anderson m.fl. anhåller om att
samfälligheten
rensar
en
sidobäck
till
bybäcken från Birger Sebbas upp förbi Anders
Myntti. Ansökan bifölls ej. De pengar som
tidigare överförts från sidobäckens dikningslag
till samfälligheten återbetalas dock för
ändamålet.
§ 20 Josef Lindgren ansöker om bidrag 1000
euro för utgivande av skolhistorik. Ansökan
bifölls ej. Det ansågs lämpligare att bidrag
söks från någon kulturfond eller att t.ex. söka
samarbete med understödsföreningen vid
skolan.
§ 21 Stämman avslutades kl 21.30.

§ 10 Johan Anderson anhåller om att få
överta Börje Andersons båthusplats samt ena
båtplats. Ansökan bifölls. Johan Anderson får
överta båthusplatsen samt en båtplats.
§ 11 Mikael Weckström anhåller om att få
överta Börje Andersons andra båtplats samt
båthusplats (nybygge) i närheten av denna.
Weckströms anhållan bifölls. Styrelsen anvisar
båthusplats.
§ 12 Rolf Snygg anhåller om att få hålla får på
Östra Malvetung samt vid behov uppföra ett
regnskydd för fåren. Ansökan bifölls. Får får
hållas för en period om fem år framåt. Ev
regnskydd bör efteråt monteras ned och föras
bort.

Rolf Sund, Rolf Snygg,
Thomas Ahlskog, Bo-Erik Åström

Skönhetstips i trädgårdstider
Den här tiden på året har väl många
”påtat” i jorden, sått frön eller
planterat sommarblommor. Man blir ju
en aning lortig, och om man dessutom
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har torra, ömma händer så är
nagelborsten inget bra alternativ.
Använd en skursvamp! Den mjuka
sidan löddrar upp tvålen och den grova
sidan filar bort smutsen. Testa, och
tipsa gärna om något annat knep!

de närmste åren. Vid Skatan finns nu
rum för många båtar för dem som har
behov åt det hållet, och bara att fylla
ut piren så ryms hur många som helst.
Behövs bara lite mera människor till
byn!
Herold Ståhl

Smila en smula:
Det var en gång en lapp som flyttade
till Gryts skärgård i Östergötland.
Därmed så blev han en grytlapp.

Farlig kurva
Replotborna är att gratulera till sin
trottoar, det gagnar även oss andra
som kör efter vägen. Men även här i
vår by borde vi få åtgärdat den farliga
kurvan i ”breisjälskrok”. I denna kurva
har ett par krockar inträffat liksom ett
antal dikeskörningar.

http://www.allaroligahistorier.se/geografi.php

Grävningen vid Skatan blev
lyckad
Efter en första kontroll kan vi
konstatera att grävningen vid Skatan
blev lyckad. Men nog var det mera
jobb med vattningen o.s.v. än vi (jag)
hade anat, men med gemensamma
krafter av gruppen som bildades så
gick det bra, trots många halvfrusna
fingrar.

Vägren saknas helt i innerkurvan och
fotgängare
samt
personer
med
barnvagn har enbart ett djupt dike att
ty sig till om en mötessituation skulle
ske mitt i kurvan. Som skolväg för de
yngsta eleverna utgör denna kurva ett
stort faromoment. Vägen har ju sin
hastighetsbegränsning
men
faromomentet kvarstår i synnerhet vid halt
väglag och denna kurva borde rätas ut
innan
någon
allvarligare
olycka
inträffar.

Vi har nu mätt vattendjupet till 1.8 2.2 m på det grävda området
(normalvattenstånd). Efter en tid
kommer det ju givetvis att minska
något
när
grävningsresterna
stabiliserat sej. Tyvärr blev grävningen
ca 10 m för kort eftersom isen började
ge vika för grävmaskin. Retligt
eftersom det nu lämnade ca 10 m med
ca 1 m vattendjup. Annars kunde tom
undertecknad tagit sej en visit med
segelbåten
åtminstone
vid
högvatten.

Kan byarådet göra en framställan till
berörda vägmyndighet om att åtgärda
detta?
Såväl
polis
som
gränsbevakningen torde även ha ett
intresse av en säkrare väg.
Lars-Ola Berg
Aktiastiftelsens bidrag 2011

Från Södra Vallgrunds Båtklubb har vi
lagt ut en remmarport vid infarten till
farleden. Planerat ännu linjetavlor in,
eftersom rännan är smal, så att ingen
fastnar i gyttjan.

Aktiastiftelsen
i
Vallgrund
hade
delegationsmöte 6.5.2011 och mötet
beslöt dela ut totalt 12 600 euro till
följande föreningar:

Grävningen kommer alltså sannolikt
att räcka för en till två generationer,
frånsett den lilla biten som lämnade
där ute. Den lilla grävningen kan
säkert med måttlig insats utföras inom

Understödsföreningen för S. Vallgrund
skola 900,Uf Havsbandet 1500,Folkhälsan i Replot 350,Replot skärgårds hembygdsförening
1500,3

Föreningen
Skräddar-Antas
stuga
1500,Korsholms 4H för verksamhet i
skärgården 200,Norra Vallgrund hem och skola 900, WAU Oy, motionsklubb i S. Vallgrund
skola 500,Föreningen Brage för Björköby-Replot
folkdräkt 600,Södra Vallgrund Byaråd 600,Skärgårdens
Musikskolas
garantiförening 1000,FRK
Replot
avdelning
för
ungdomsläger 200,Vallgrund
Hembygdsforskare/Josef
Lindgren, skolhistorik 900,Södra Vallgrund Marthaförening 500,Föräldraföreningen Replot skola 600,Martin Wegeliusinstitutet skolbesök i
Vallgrund 200,Cykelhjälmar till alla skolelever i
skärgården i åk 1 hösten 2011 ca
500,Sponsoravtal:
Lågstadieskolornas
stafettdag ca 150,Margareta Hjerpe

På sajten finns även Korvkalkylatorn.
Korvkalkylatorn fungerar som hjälp vid
trakteringen
på
ett
evenemang.
Resultaten är riktgivande. Med hjälp
av Korvkalkylatorn kan du t.ex. få
reda på hur mycket kaffe, socker och
mjölk/grädde som behövs för att koka
kaffe åt 55 personer. Eller hur många
kilo kött du behöver när det skall
kokas soppa åt 147 bröllopsgäster och
hur mycket ris 37 talkoarbetare äter
till kycklingsåsen.
Låt oss säga att Pelle ska fira sin 50
årsdag tillsammans med släkt och
vänner, totalt 80 personer. Via
evenemang.fi kan Pelle hitta en
fastighet där 80 personer ryms, han
kan hitta en orkester som kan spela på
födelsedagsfesten, han hittar även en
catering firma som kan fixa med mat
och kaffe. Allting på ett och samma
ställe.
Så ska ni ordna fest, bröllop, kalas,
studentfest eller liknande så kan det
löna sig att surfa in på Evenemang
sajten och ta en titt.

Korvkalkylatorn och evenemang
Jag vill tipsa om en användbar
websida. Dels för föreningar, men
även privatpersoner kan ha stor nytta
av den. Websidan heter Evenemang.fi
(adressen
till
sajten
är:
www.evenemang.fi) På Evenemang
kan du hitta allt från festlokal, artister,
ordningsvakter,
ljudanläggning,
evenemangskalender och mycket mer
Evenemang.fi är ett resultat av SÖU:s
danskulturprojekt
Move
it
–
Österbotten.

Till sist ett recept på en lyckad
tillställning, enligt Korvkalkylatorn 
Lyckad tillställning!
Skicklighet 0,5 kg
Arbete 2,0 kg
Envishet 3,2 kg
Grupparbete 4,6 kg
Humor 1,75 l
Skratt 6,5 l
Tårar 0,5 l
Tur 9,5 uns
Plåster 4,0 st
Mariella Gull

Sajten är till för att hjälpa föreningar
och andra som vill ordna dans och
övriga evenemang. Målet med sajten
är att kunna erbjuda fastigheter och
tjänster från hela Svenskfinland. På
sajten finns även nyttiga arrangörstips
som är till för nya arrangörer som
ordnar evenemang.
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Monika Nissander
Bråthagavägen 23 A
65930 SÖDRA VALLGRUND
Tfn 040-5867958
e-post: monika.nissander(a)netikka.fi
Nästa tidning utkommer vecka 28.
Material önskas senast 8.7.2011.
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