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Jaktföreningen informerar

ÄLGSOPPDAG
Älgjägarna bjuder alla markägare samt
bybor på älgköttsoppa som serveras i
Uf-lokalen söndagen 25.3.2012 mellan
kl 12.00–15.00. Sedvanligt lotteri. Alla
välkomna.

Jaktföreningen höll årsmöte fredag
10.2.2012 kl 19.00 vid jaktstugan där
36 st. medlemmar deltog. Styrelse
vald för år 2012: Ordf. Mikael Ehn,
Viceordf. Björn Snygg, sekr. Ole Rönn,
kassör
Erik
Wahlbeck,
övriga
styrelsemedlemmar Gunnar Wahlbeck,
Mikael Westerlund, Ronney Snygg och
Annelie
Sten.
Till
verksamhetsgranskare återvaldes Bengt Håkans
och
Bo
Westman
och
deras
suppleanter B-E Åström och JP
Sandqvist.

BOTRÄSKET
Restaureringen
av
Boträsket
påbörjades lördag 21.1., då samlades
jaktföreningsmedlemmar ca 20 st. till
talko, det röjdes buskar och sly samt
träd fälldes runtomkring träsket,
lördag 28.1. och söndag 4.3. fortsatte
vi med huggandet samt utkörning av
virket som fällts. Föreningsmedlemmar
har
också
andra
dagar
utfört
talkoarbeten samt kört med snöskotrar
på träsket för att stärka ytan åt
grävmaskinerna. Sammanlagt har det
hittills blivit ca 330 talkotimmar.

Medlemsavgift samt andra avgifter
justerades, arvoden som tidigare,
detaljerade uppgifter om dessa finns
på föreningens hemsida.
Till jaktledare för älgjakten valdes B-J
Rönn och för hjortjakten Ronney
Snygg.

Måndagmorgon
13.2.
påbörjades
grävningen med 3 st grävmaskiner.
Vattendjupet i träsket kommer att
variera från 20 cm - 80 cm. Från södra
ändan av träsket grävdes till en början
2-6 m breda kanaler med små holmar
emellan. Från mitten norrut mot
jaktstugan är det planerat en större
vattenspegel som också påbörjades
med att lyfta upp och samla
torvmassorna i större ”hopar”, dessa
massor skall transporteras till områden
bakom
slakthuset
och
träskets
västra/nordvästra
sida,
tyvärr
lyckades inte transporten denna vinter
p.g.a. att det var för dåligt fruset.

Jaktföreningens
bordsstandard
tilldelades följande medlemmar för
deras aktiva verksamhet i föreningen
under lång tid, Martin Hägglund, John
Snygg, Axel Lund, Bernt Pått, SvenOlof
Sten
samt
Karl-Gustav
Westergård.
Årets viltvårdstävling (fångst av små
rovdjur) vanns av Christian Lund, 2:a
Stefan Westergård och på 3:dje plats
Christian Höckert. Älgtaxering med
flyg i skärgården utfördes i början av
januari, 99 st. älgar hittades. Lodjurs
samt järvspår har observerats under
hösten och vintern, kan tillägga att det
rör sig om djur som tillfälligt vistats på
våra marker.

Restaureringen fortsätter nästa vinter
så fort väder och före tillåter med
anläggning av dammen vid utrinningen
samt borttransport av massorna.
Ordf. M. Ehn.
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Icke medlemmar: 190,-

Puff

Hyra för serveringsrummet sommartid
Medlemmar: 40,Icke medlemmar: 60,Hyra för serveringsrummet vintertid
Medlemmar: 60,Icke medlemmar: 80,-

Fredagen
den
20
april
säljer
skolbarnen bakverk utanför butiken
och söndagen 26 maj behöver ingen
gå hungrig för då är det Söndagslunch
på skolan.
Understödsföreningen
för Södra Vallgrund skola

Hyra för kylrummet 20,- per dygn
Möteshyra 15,- eller inkomsterna från
servering

Önskas hyra
Hus/del av hus MITT I BYN i juli 1-3
veckor. Allt är av intresse! Kylskåp och
el för dator nödvändigt.

Hyra för bröllop sommartid
Medlemmar: 200,Icke medlemmar: 250,Hyra för bröllop vintertid
Medlemmar: 250,Icke medlemmar: 300,Vid bröllop får man tillgång till lokalen
to-lö, kylrum två dagar ingår

Susanna Simberg (f. Sid), icke
bilburen. susanna.simberg @ abo.fi tel
044 555 2875 (säkrast anträffbar kl
20-21)
UF Havsbandet informerar

OBS! för att få hyra till medlemspris
krävs minst två års medlemskap,
d.v.s. nuvarande och föregående
verksamhetsperiod.

Uf Havsbandet höll årsmöte söndagen
19.2.2012. Styrelsen för 2012 består
av följande personer

Vinterhyra gäller 1.10. – 31.3.

Susanna Sund – ordförande
Maria Rönnback - vice ordförande
Ann Anderson – sekreterare
Tina Holmlund - vice sekreterare
Mariella Gull – kassör
Monika Nissander - vice kassör
Styrelsemedlemmar: Nina Kullberg,
Camilla
Yrjas,
Marléne
Ström
Suppleanter: Carolina Sund, Felicia
Anderson, Christoffer Storgård

Kontaktperson för UF Havsbandet
Sanna Sund tfn 050-5244935
Websida:
http://www.ufhavsbandet.sou.fi
Fotokurs del 2
ordnas 25.3. kl 18-20 på lokalin. Glöm
inte hemläxan!
Handelsstämma

Medlemsavgifter och hyror för år
2012: Medlemsavgifterna är 2 euro för
barn under 18 år och 4 euro för vuxna.
Familjeavgift 10 euro. I familjen ingår
2 vuxna och barn under 18 år.

Medlemmarna
i
Södra
Vallgrund
Handelslag kallas till handelsstämma
som hålls 19.4.2012 kl 19.00 i UFlokalen.

Hyra för lokalen (sal och serveringsrum) sommartid
Medlemmar: 100,Icke medlemmar: 140,Hyra för lokalen vintertid
Medlemmar: 130,-

Loppis i sommar
Replot Skärgårds Hembygdsförening
ordnar loppis vid Granösunds fiskeläge
den 9.6. i samma anda som ifjol, dvs
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försäljning
textilier.

av

gamla

föremål

och

förr har det varit så lätt att hitta
böcker i vårt antikvariat! Böcker finns i
allehanda språk, engelska, tyska,
norska, danska, finska och svenska.
Även sådana med bara bilder.

Under
20-årsjubileumet
och
sommartorget
vid
Sommaröhallen
14.7. ordnas utomhusloppis antingen
runt om i byn hemma på gårdarna
eller på gemensam plats ”downtown”
d.v.s. i centrum av byn.

Kontant betalning och helst jämna
pengar. Antikvariatet plockas in i
”bokknuten” igen efter 16.4.
Antikvariatspengarna/
skolbiblioteket

Mera information följer om bägge
tillställningar, så fort som detaljerna är
klara. Men nu i vårstädningen lönar
det sig alltså att sätta undan saker
som kan säljas i sommar! Riktigt skoj
skulle det ju vara att ha en ordentlig
auktion i byn. Tips om andra skojiga
sommaraktiviteter emottages gärna.

Tack vare pengar från Byarådet kan vi
på skolan köpa nya böcker till skolans
bibliotek. Alla elever får låna böcker ur
skolbiblioteket, de äldre klasserna
använder ingen läsebok utan lånar en
"riktig" bok. Därför är det viktigt att vi
har böcker som inspirerar och lockar
till läsande för alla.

Vänkakan
Utan mjöl och utan jäst,
gör en kaka - bjud till fest!
Kakan är ej svår att göra,
tänka först och sedan röra.
Låt din form bli riktigt smord
med en näve goda ord.
Givmildhet, tio droppar,
hjälpsamhet i fyra koppar.
Glädje, skratt och tålamod,
väger du med största lod.
Utav alla dessa mått,
du en smakfull kaka fått.
Ta en skiva utav den,
ge den till din bästa vän!
Kakor utav denna sort,
kan man ofta giva bort.
Låt den bli en var-dags-kaka.
Bjud på den, låt alla smaka!
Tycker Inga Doktar

Under vårterminen kommer vi i skolan
att jobba med ett läsprojekt kring den
duktiga
barnboksförfattaren
Astrid
Lindgren.
Projektet
kommer
att
integreras i olika läroämnen så långt
det är möjligt, t.ex. i modersmål,
musik, bildkonst och slöjd. För det
ändamålet har vi beställt nya böcker
med Astrid Lindgren; bekanta historier
från Bullerbyn, Lönneberga, Villa
Villekulla, Pysslingen Nils Karlsson,
Mästerdetektiven Blomqvist, Madicken
m.fl.
Vi vill rikta ett stort TACK till Byarådet
för de pengar som vi får! I och med
det
kan
vi
utöka
böckerna
i
skolbiblioteket,
jobba
med
olika
läsprojekt och därmed stödja och
utveckla
eleverna
i
deras
läsinlärningsprocess.
vi på skolan

Antikvariatet
Starten gick så bra, så det vore en
skam att sluta redan nu. Därför får
antikvariatet
vara
utspritt
i
Sommaröhallen hela mars och halva
april och ta emot ivriga bokslukare och
serietidningsfantaster varje måndagskväll det lyser i caféet samtidigt som
vi arkiverar, d.v.s. kl 18–20.30. Aldrig

Byarådet informerar
http://www.korsholmsskargard.fi/inde
x.php?tocID=24&sprak=swe
Under rubrikerna Hyres/säljes/köpes
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på våra hemsidor kan man annonsera
om lediga tomter eller fastigheter i
Södra Vallgrund.

radera bilderna före kursen, så jag inte
behöver förklara vad som hänt. Fast
nu vet ju de flesta redan.

Har Ni objekt som vi kan annonsera
om
så
meddela
Johan
Rönn
johan.ronn(at)suomenetab.fi eller 050
3130696.

Men så här nära våren har vi inte varit
än i år, DET vet jag. Vårvintern är ju
avklarad då i stort sett alla årsmöten
är förbi. Mera om dessa läser vi
förresten gärna i nästa nummer. Och
mycket annat aktuellt också, för den
delen.

Stora Stenar
Roligt
att
min
kommentar
om
Svältovikstenen
noterades
och
föranledde Herold att mäta upp den. Vi
kan genast konstatera att rekordet är
slaget.

Internetbyakalender
På
byarådets
hemsida
http://www.korsholmsskargard.fi/inde
x.php?tocID=143&sprak=swe
kan
man läsa om aktiviteter i byn. Den
fungerar
som
en
elektronisk
anslagstavla (i likhet som den fysiska i
handelslaget). Om du vill få in något
här kan du meddela mig. Det finns
dock
inget
samband
mellan
handelslagets anslagstavla och den
här elektroniska, utan det som
annonseras där bör meddelas även hit
för att synas på bägge. Mitt i allt
hamnar det i tidningen också, om
tidpunkten är rätt.

Jätten har slängt en ännu större sten
vid Herolds villa. Både med mätsticka
och bildbevis kan det konstateras att
Kluvisteinin är bra mycket större. Så
stor att både känslan och synintrycket
av en så stor sten borde få upplevas.
Herold
bjuder
åtminstone
stavgångarna dit, så vi får fundera på
hur det kunde ordnas.
Tills någon skriver något annat, i detta
blad, kan vi slå fast att skärgårdens
största sten finns vid Herolds villa.
Konstaterar Börje

Sommaröhallen
fick nys om en gratis potta, men det
andra som vi annonserade om saknas
än. Har någon ett tips om var man kan
få tag i ett skötbord av väggmodell
(eller ett hopfällbart dito) så kan ni
höra av er till Marléne eller mig.
Och om du vill hjälpa till med
arkiveringen är du välkommen på
måndag kl 18. Jobb finns nämligen! Vi
sorterar i datumordning och ämnesvis,
svårare än så är det inte.

Ditt och datt
Våren
Ja, snart är den här, eller kom den
redan? Våren med allt pyssel både
inne och ute. Och vårtecknen! Min mor
sa idag (21.3.) att hon sett en
nässelfjäril. Jag tyckte att syrenen har
knoppar, men vem vet om de är
desamma som hann komma i höstas
innan det blev kallt? Och så såg jag en
plog med fåglar flyga över Gerby
häromdagen, men om det var tranor,
svanar eller gäss eller något annat vet
jag ej. Jag försökte få några småfåglar
att fastna på bild för hemläxan i
fotokursen, men de var snabba små
rackare de där. Det blev väl en massa
suddiga streck så jag blir tvungen att

Med väntan på material till nästa
nummer!
SÖDERBYBLADET
Monika Nissander
Bråthagavägen 23 A
65930 SÖDRA VALLGRUND
Tfn 040-5867958
e-post: monika.nissander(a)netikka.fi
Nästa tidning utkommer omkring vecka 17.
Material önskas senast 20.4.2012.
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