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Öppet i juli
Sommartorg lördag 16.7.
Kl 10-18
Försäljning både ute och inne! Kom
och köp bland annat rökt sik, närodlat,
fisk- och köttprodukter, hembakat,
hantverk, vykort, musik, antikvariatböcker och delta i hantverkarnas
lotteri.

Butiken har förlängd
öppethållningstid på lördagar i juli:
LÖRDAGAR 9.00 - 14.00.
Välkomna på förmånliga uppköp!
Södra Vallgrund Handelslag
Nya telefonkatalogen
Jag tror jag såg en skymt av den nya
skäri-telefonkatalogen i Handlin här
om dagen.

Du kommer väl ihåg att siken går åt
som smör i solen, så det lönar sig att
vara ute i god tid! Möjlighet finns ännu
att ställa sig och sälja sina produkter
utomhus,
t.ex.
nypotatis
är
efterfrågat, ta kontakt med Marléne.

Vid kassan i Handlin en gång
ventilerade vi problemet med att lära
sig känna igen alla nya invånare och
jag kläckte ur mig i diskussionens
hetta
att
vi
borde
göra
en
telefonkatalog
med
fotografi.
Egentligen vore det ingen dum idé.
Förutsatt att man själv får välja ut sin
bild, förståss.

Fr.o.m. kl 12 serveras fisksoppa i
lokalin. ”Först till kvarn blir inte utan”
eller hur var det sagt? Förra gången
räckte soppan till 13.30, får se om
soppan slår rekord och är slutsåld
redan klockan ett i år.

Igelkottsräkning
Har du sett igelkottar i byn? Hur
många och var? De är charmiga små
varelser, de där små taggbollarna!
Finns det sådana överhuvudtaget här,
för jag inte har sett några på år och
dagar?

Allsång vid Granösund kl 18.30
Byadagen avslutas med program vid
Granösunds fiskeläge från kl 18.30.
Noomi Elfving leder allsången och
Linnea Tallgård läser kåserier och
dikter.

Jag läste om igelkottarna på Wikipedia
i internet: Igelkotten är aktiv i
gryningen och under natten, under
dagen sover igelkotten i sitt bo. Den
första tidsperioden då igelkotten är
aktivast ligger mellan klockan 18 och
21, den andra mellan midnatt och
klockan 3. Igelkotten sover cirka arton
timmar om dygnet, då den inte ligger i
dvala.

Äntligen jordgubbssäsong!
Jordgubbar till salu
Ring Monika Öster 050-5741121
eller
Björn Wistbacka 040-8282295
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Igelkotten livnär sig huvudsakligen på
insekter, däribland jordlöpare och
andra skalbaggar, tvestjärtar och
fjärilslarver,
men
även
av
mångfotingar
och
daggmaskar.
Gräsmarker som betas av boskapsdjur
är bland de bästa platser för igelkottar
att hitta byte. Igelkotten äter även
mindre
däggdjur
som
möss,
näbbmöss, sorkar och mullvadar. Av
dessa tar igelkotten nästan bara unga,
nakna, blinda individer, som den hittar
slumpmässigt. Igelkotten är inte
tillräckligt snabb och har inte heller
tänder som krävs för att jaga vuxna
individer av dessa djur.

rum för 80 igelkottar. Välgörenhetsevenemanget ordnas på gågatan i
Karleby på lördag klockan 10.”
Allt möjligt.
S.V. samfällighet informerar
Regler för hamn- och båthusplatser på
Södra Vallgrund samfällighets mark.
Allmänt:
Hamnoch
båthusplatser
på
Kalvholmen,
Sommarösund
och
Skatan förvaltas av smf.
- Skriftlig ansökan om platser riktas till
samfällighetens
årsstämma,
som
besluter om platserna.
- En hamn och en båthusplats per
hushåll.

I äldre litteratur hittas ibland uppgiften
att igelkottar i stor utsträckning äter
ormar. Dessa djur träffar bara sällan
på varandra då igelkotten är aktiv på
natten och ormar huvudsakligen på
dagen. Ytterligare ett påhitt är att
igelkottar dricker mjölk från vilande
kor. Allmänt dricker igelkottar gärna
mjölk från ett fat, men de får diarré av
mjölken. Därför är det bästa att ge
dem vatten.

Nya hamn- och båthusplatser
- Beviljas primärt åt fast bosatta
och/eller delägare.
- Övriga hänvisas till hyresplatser i
Sommarösund (smf) eller Kalvholmen
(båtklubben).
- Beviljade platser skall tas i bruk
senast inom 2 år från stämmobeslutet,
annars förfaller lovet.

I de flesta europeiska länder är det
förbjudet
att
fånga
eller
döda
igelkottar.

Överlåtelse av befintliga hamn- och
båthusplatser
- Kan överlåtas till fast bosatta.
- Kan överlåtas till den nya ägaren av
den fastighet till vilken platsen tidigare
varit knuten.

På tal om igelkottar så hittade jag
följande story på Vasabladets internetsida idag tisdagen 12.7. :
”Snöbollskastning för igelkottars
väl i Karleby. Välgörenhet kommer i
alla former. I Karleby ordnas det på
lördag en tävling i snöbollskastning
med målet att samla in medel för att
bygga ett hem för igelkottsungar.
Arrangörerna har fryst in ett par tusen
snöbollar som publiken får kasta mot
en avgift på 2 euro. Från fem meters
avstånd gäller det att fälla burkar som
står uppställda i en pyramidformation.

Skötsel av hamn- och båthusplatser
- Beviljade hamn- och båthusplatser
skall användas och underhållas för att
bevara ett prydligt och enhetligt
strandområde.
- För de platser som inte används och
underhålls på ovan nämnda sätt ger
sysslomännen förslag till årsstämman
om åtgärder för dessa, efter att först
ha varit i skriftlig kontakt med
innehavaren för att låta denne ge sin
åsikt i ärendet. – Platsen skall sättas i
skick/tas i bruk eller överlåtas till ny
användare. – Innehavaren får en

Intäkterna används för att bygga en
akutmottagning samt ett hem med
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skriftlig uppmaning och åtgärden skall
vara utförd inom utsatt tid. – Sker inte
detta
kommer
kostnaderna
för
uppstädningen
att
påföras
innehavaren.

- Sommarmarknad i Kristinestad 15.17.7.
- Bostadsmässa i Karleby 15.7.-14.8.
- ”Skrottorget” på Vasa torg söndagar
5.6.-28.8.
- Dans i Replot på Café Arkens nya
”danslava” 23.7. Carina Jaarnek +
Allan And The Astronauts
- Dans på Arken 29.7. Matz Bladhs
- Världsarvsdagarna hålls 8.-14.8.
med mångsidigt program i Kvarkens
alla världsarvskommuner.
- Konstens natt i Vasa 11.8.
- Juthbacka-marknaden i Jakobstad
19.-20.8.
- Zumba i lokalin höststartar 31.8.

Övrigt
- Båthus bör användas till uppbevaring
av
fiskeredskap
och
båtar
och
båttillbehör och inte som lusthus eller
gäststugor. Överstora terrasser eller
bryggor är inte tillåtet.
- Nya båthus får vara max 25 m2
(yttre mått).
Utmärkning
av
hamnoch
båthusplatser
skall
alltid
ske
tillsammans med sysslomännen innan
arbetet inleds. Ritning på nya båthus
bör
tillställas
styrelsen
för
godkännande.
- Långvarig förvaring av båtar vid
Sveabryggan
eller
bojplats
vid
byabryggan är inte tillåten. Redskap
och tillbehör ska inte heller förvaras på
någon av bryggorna. Avgift om 200
euro påförs missbruk av dessa platser.

Medlemsavgift
Om du inte ännu har betalat Byarådets
medlemsavgift kan du ännu göra det
på Sommaröhallen.
Tala om i kassan att du vill betala
medlemsavgiften och fyll i den gula
lappen med Byarådets information
(som du också fick hem med
Söderbybladet) noggrant, så vi vet
vem alla som vill vara medlemmar. Du
kommer väl ihåg att en del av
medlemsintäkterna går till tryckkostnaderna för denna tidning, vars
innehåll du kan påverka?

Fotografi
Har du fotograferat nu så vi har något
att välja bland sedan när nya
byavykort skall lagas? Ännu finns en
del av ”leverans nummer två” kvar vid
Sommaröhallen, eventuellt finns lite i
Handlin också. Trevligt att de gick åt
så pass bra som de gjorde! Men som
sagt: föreviga byns vackerhet i sol,
regn,
vind,
snö,
morgonstund,
kvällsskymning... Man vet aldrig när
nästa tillfälle kommer!

Antikvariatet
Donationer till antikvariatet emottages
med tacksamhet på Sommaröhallen.
Lämna din väska märkt ”antikvariat” i
kassan så lägger vi ut böckerna till
försäljning.
Vinsten
går
till
Understödsföreningen
för
Södra
Vallgrund Skola för att man skall
skaffa nya böcker till elevernas
bibliotek. Även filmer och musik kan
med
fördel
återanvändas
via
antikvariatet.

En puff
Det finns en nyutgiven historik om
byns skola att köpas i Sommaröhallen!
Sommaraktiviteter
- Skäriteatern i Replot ”Familjelycka i
kläm” 8.-17.7.

Eller om du vill sälja dina böcker och
få en liten slant för dem kan du
kontakta mig ”här på redaktionen” så
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letar vi upp ett passligt bomärke åt dig
med vilket du märker dina böcker.

utkommer 14.9. Undrar om vi kunde
marknadsföra oss lite åt resten i
kommunen?
Har
du
synpunkter,
förslag eller idéer? Vi kan alltid försöka
lägga in en vink om att vi finns.

Läser du?
Har du läst något roligt? Eller något
som berör byn/oss? Eller som kunde
beröra oss? Tipsa mig så skriver vi om
det!

Ute i stora världen
Det händer och sker de märkligaste
och ofattbara saker, bl.a. det här föll
ögat på i dagens ”nätvasablad”.
- Hur kommer det sig att över 200
personer reser med ett fartyg byggt
för 140?
- Vad gjorde en av våra riksdagsmän
ute så sent på söndagskvällen att han
somnade under bordet?
- Var i statskassan finns 32 miljoner
euro extra att ta från, under de
kommande 4 åren, så att hyran på nya
lägenheter kan sänkas med 3 euro per
kvadratmeter?
- En blåste 1,67 och en annan 2,94
promille. I trafiken! Har taxi slutat?
- Naturskyddsbrottet i vår by kommer
att kosta gärningsmannen 7500 euro.
Det kan inte ha varit värt det.
- Penningspelens åldersgräns steg till
18. Vilken lyckodag 18-årsdagen blir
då de unga växt upp och kan lämna in
lotto, skrapa en ässälott, köra bil och
köpa vapen.

Vår naturstig
Sommarö, Södra Vallgrund
Naturstig 2,5 km
Startpunkt: Parkeringen vid vaktstugan.
Service:
Vindskydd,
2
eldplatser samt torrtoalett.
Upprätthållare: Forststyrelsen
Så här marknadsförs vår naturstig på
kommunens hemsida. Och med den
här bilden:

Vi drar ett streck över det politiska och
nyhetsgrodorna och drar en vits (om
vapen) istället:
- I går sköt jag en hare med gevär på
hundra meter. - Är ditt gevär så långt?
- Nej, jag menar att jag sköt med
gevär en hare på hundra meter. Jaså? Finns det så stora harar? - Nej!
Jag sköt på hundra meter en hare med
gevär. - Hm... Då hade du tur att inte
haren sköt först!

Aningen kort, tycker jag. Både i ord
och i kilometer.
http://www.korsholm.fi/sv/document.
aspx?docid=8466
Kommunens egen tidning
”Korsholm informerar” är kommunens
nya tidning till kommuninvånarna.
Tidningen är en del av arbetet med att
nå
ut
med
information
till
korsholmarna.

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

Under år 2011 utkommer 4 nummer
av
tidningen.
Nästa
nummer

Nästa tidning utkommer omkring vecka 32.
Material önskas senast 7.8.2011.
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