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De bor på Fortet till 1950 där Gösta
jobbar som vakt. Det blir bättre tider
och de flyttar till stan. Sanni börjar
jobba på Vasa Bomull och Gösta på
Rikkihappo (Kemira). Så småningom
börjar även Gösta jobba som vakt på
Vasa Bomull.

Sanni 95 år

Jag frågar om hon kände Ralf
Hammarström (folkdansledare i Vasa
Folkdansgille) som jag visste också
jobbade på Vasa Bomull. Sanni blir till
sig, tar sig med båda händerna för
ansiktet och utbrister: ”Oj, tänk vilken
snäll karl det var. Han var ju min
arbetsledare”.

Jag stiger in i ett vackert, ombonat
hem, vackra mattor på golvet,
krukväxter i fönstren. På väggarna
hänger, tavlor, ofta med naturmotiv,
på
skåpen
står
ljusstakar,
prydnadsföremål samt fotografier av
släkt och vänner.

Som pensionärer flyttar Sanni och
Gösta till Södra Vallgrund där de
renoverar och flyttar in i Göstas
hemgård.
Sanni minns tiden i stan när hon var
aktiv inom olika föreningar, hon
anlitades ofta som mat- och kaffekock.
Ofta vid Työväentalo i Brändö. Hon är
fortfarande med i Frälsningsarmén och
medlem i Vaasan Sokeat.

Sanni som bor i huset, heter
egentligen Hilma Susanna, är född
1917 i Torneå, hette Vainionpää som
flicka. En vecka gammal blir Sanni
moderlös.
Pappan
jobbade
på
järnvägen.

Gösta och Sanni vigdes i Seinäjoki
kyrka. Ännu samma dag kom de hem
till Södra Vallgrund och hade en liten
fest på ”lokalin” med mat och kaffe.
Veckan innan hade Sanni förberett
maten
och
bakat
kaffebröd.
I
förbifarten nämner hon att brudvalsen
dansade hon med Axel Öist, eftersom
Gösta inte dansade vals. John Ståhl
m.fl. spelade till dansen.

År 1940 gifter sig Sanni med Hugo
Gerald Sandström från Eljasus i
Oravais. Dottern Hellen Orvokki föds.
Efter en kort tid skiljer sig paret
Sandström.
Efter skilsmässan bodde Hellen med
Sannis pappa som då hade flyttat till
Lillkyro.
Sanni
jobbade
på
ett
granatgjuteri i Jeppo. Trotyldammet
blev ansträngande för hennes lungor.

Göstas mamma, Vendla, minns Sanni
som en mycket snäll kvinna. En gång
när Gösta och hon kom hem från en
fest på ”lokalin” gjorde Vendla sig till
och hade kokat ”blodmockon” åt det

År 1945 gifter sig Sanni med Gösta
Ståhl från Södra Vallgrund.
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unga paret. Sanni minns än i dag hur
svårt hon hade att äta den för henne
obekanta rätten.

Det gäller att fylla en funktion i byn,
och det gäller för kunderna att
framföra önskemål om vilken funktion
vi vill skall fyllas. Nya produkter och
ny
nisch
välkomnades
under
handelsstämmans gång.
Hurudan
avdelning skulle du utöka handlin
med?

Sanni hade varit på sjukhuset för att
bli opererad. Efteråt skulle hon till
Smedsby på rehabilitering. Så blev det
inte. Hon beställde taxi och åkte raka
vägen hem. Åt grannarna, när hon
kom hem, hade hon nämnt att hon
inte ville vara på något ”idrottsinstitut”
för rehabilitering.

Nytt för kommande högsäsong är de
nyligen ändrade öppethållningstiderna.
Du har väl märkt att butiken håller
öppet ända till kl 18 på vardagskvällar
och på lördagar till kl 15? Nytt är
också att Handelslagets verksamhet
granskas av auktoriserade revisorer
nästa gång. Handelsstämman valde
Johan Erik Fant och Tage West till
revisorer.

Sanni är på gott humör när jag
besöker henne och berättar gärna
roliga historier från sitt långa liv. Här
är en om, ”Grisen i korgen”. Sanni och
Gösta som då bodde på Fortet och
hade bestämt sig för att åka till
Lillkyro för att köpa en lillgris. Grisen
lades i en korg som bands fast på
biltaket. Hemresan gick bra, även
båtresan med Svea från Fiskarstanden
till Sommarösund avklarades. När de
kom hem och öppnade korglocket
hoppade den vettskrämda grisen ut
och sprang till skogs. På Fortet fanns
mycket folk på den tiden som fick lite
omväxling i vardagen genom att
hjälpa till med att fånga in grisen. På
hösten slaktades grisen, halva grisen
såldes för att få pengar och andra
halvan för familjens matbehov.

I styrelsen för Södra Vallgrund
Handelslag sitter ordförande Jan Peter
Sandqvist, sekreterare Birger Sebbas,
Gunilla Håkans, Lena SödergårdAhlskog,
Susanna
Sund,
Ann
Anderson, Valdemar Gädda och Johan
Yrjas. Gädda och Yrjas var i tur att
avgå, båda återvaldes.
Men för att återgå till fjolåret.
Handelslaget gick med vinst, en vinst
som kommer medlemmarna till godo.
Det beslöt handelsstämman även i år.

Innan jag lämnar Sanni visar hon mig
några fotografier från sin 90-årsdag.
Hon är klädd i en lång, mycket vacker,
guldglänsande klänning. Hur hon fått
den klänningen kan bli en annan
historia i Söderbybladet.
Börje Anderson

Omsättningen år 2011 uppgick till 1
166 791,74 euro medan omsättningen
år 2010 slutade på 1 116 961,31 euro.
Räkenskapsperiodens vinst för år 2011
blev 6 472,72 euro.
Medlemmarna, som är 150 stycken,
kommer att få 0,5 % återbäring på
inlämnade kvitton d.v.s. 2 814,80
euro.

Handelsstämman
Handelsstämman
anno
2012
förutspådde spännande tider. Vi 16
som mötte upp bollade idéer för ny
verksamhet i butiken fram och tillbaka
och konstaterade att alla möjligheter
finns för att ha en butik i byn även i
framtiden.

Personal
under
2011
har
varit
föreståndare
Birger
Sebbas,
heltidsanställda
Mikael
Lund,
deltidsanställda Cecilia Lundström och
sommarpersonalen Marita Rönn, Jenny
Lund och David Öster.
2

och med sin näbb vänder på små
stenar för att se om den kan hitta
något ätbart.

Byarådet informerar
”Byabastu”
Byarådet inbjuder sina medlemmar till
en bastu och diskussionskväll vid
bastun i Sommarösund. Bastun står till
förfogande åt byns herrar onsdagen
16. maj och damernas tur är det
fredagen 18. maj.

Spadkarlen gör tvärtom, är speciell på
det viset att den använder ett verktyg,
en spade. Med spaden slänger han lite
oljegrus i gropen, trampar till ett par
gånger med fötterna. Oljegruset finns
tillgängligt i en traktorskopa eller på
ett lastbilsflak. Och vips, efter ett par
dagar, när bilarna kört över det lösa
oljegruset, är gropen där igen men då
är spadkarlen långt borta och fyller
gropar på någon annan väg. Allt
medan roskarlen troget går längs sin
strand och vänder på små stenar.

Båda dagarna är bastun varm från kl
18.00. Byarådet bjuder på korv och
tilltugg, vill man avnjuta någon dryck
får man själv packa den i väskan. Kom
och diskutera och/eller basta!
Städning av simstranden
Onsdagen 23. maj kl. 18.00 är det
städoch
målningstalko
vid
simstranden om vädret tillåter.

Tanken, på det speciella vårtecknet,
slog mig när jag kryssande körde
mellan groparna längs Vallgrundvägen
och såg spadkarlen.
Börje

Marknadsdag
Lördagen
den
14.7.
hålls
en
traditionell
marknadsdag
vid
Sommaröhallen. Samtidigt kommer
bl.a. UF Havsbandet, byarådet samt
andra intresserade föreningar i byn att
ha tävlingar och aktiviteter vid
simstranden i Sommarösund. Mat och
kaffe kommer också att finnas till
försäljning.
Välkommen!
Ordförande Johan Rönn

UFH informerar
Vappenfest
Det börjar vara sista chansen att
anmäla sig till vappenfesten. Måndag
30.4. kl 19-... Mat och dans till
partybandet Kicks. Pris 25 euro/pers.
Anmälan till Mariella 050-5856696
eller Sanna 050-5244935, före 27.4.
Bya-tramp-kamp
Söndagen den 20.5. mellan kl 14-17
cyklar vi till Norrbys lokalin och skriver
namnet i gästboken.De cyklar till vår
lokal och gör det samma. Efter kl 17
ser vi vilken by som har flest
hurtbullar...

Vårtecken
Snödroppen blommade hos Sven Ole
Åström 22.3. Ovanligt tidigt, och
knopparna var under snön ännu dagen
innan.

Den
vinnande
byn
får
ha
vandringspokalen till nästa tävling.
Så ALLA med nu och se till att pokalen
får pryda vår lokals prishylla ;-)
Servering till passligt pris finns på
båda ställena. Ingen föranmälning
behövs, bara namnet i boken i
Norrbyin!!!
Ordförande Sanna Sund

Vårtecken nr 2
Spadkarlen
(Homo
sapiens)
har
kommit, inte att förväxla med den
mycket mera sällsynta roskarlen.
Roskarlen (Arenaria interpress) finns
längs hela vår steniga kust runt
Bottenviken.
På
ett
mycket
karakteristiskt sätt gräver den gropar
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12.7.
Lägga
pärttak,
halstrad
strömming, repslagning, kaffe och
dopp
19.7.
Garvning
av
skinn
(sälskinn/fårskinn/fiskskinn), halstrad
strömming, repslagning, kaffe och
dopp
26.7. Binda och montera fisknät,
halstrad strömming, repslagning, kaffe
och dopp
2.8. Filea fisk med Tom Blom, halstrad
strömming, repslagning, kaffe och
dopp
9.8.
Sy
sälskinnskor,
halstrad
strömming, repslagning, kaffe och
dopp

RSHF informerar
Årsmötet hölls på Solf Gästgivargård
med middag i riktig vikingastil
lördagen 3.3. Innan middagen höll
föreningen årsmöte.
Maj-Len Vestergård återvaldes till
ordförande. Styrelsen för år 2012
konstituerades på styrelsemöte 8.3.
enligt följande: Vice ordförande KajErik Pått. Kassör Gunvor Friberg.
Sekreterare Monika Nissander. Övriga
styrelsemedlemmar är Rolf Sund,
Anders Friberg, Lars Ola Vestergård,
Ulrika
Vestergård-Denward,
Sari
Järvinen, Birgitta Berg.
Vårstädning
Vi städar inomhus vid Granösunds
fiskeläge lördagarna 4.5. och 12.5.
från klockan 10. Egen matsäck med.
Korvgrillning är möjlig i öppna spisen i
Svennas Svens stuga.

Öppethållningstider 2012
5.5.–27.5.
Veckoslut: fredagar och söndagar
11.00–19.00, lördagar 10.00–18.00
undantag:
torsdagen 17.5. Kristi Himmelsfärd
söndagsöppet 11.00–19.00

Loppis 9.6. kl 11-15
Hantverkskvällar
Föreningen deltar i Museiverkets
projekt ”Utveckling av den lokala
museiverksamheten” och vårt projekt
går under devisen ”Museet som byns
vardagsrum”. På torsdagskvällarna kl
18-21 samlas vi på Granösund för att
umgås och njuta av en kväll vid
vattnet i en naturskön, lugn och fin
miljö eller så kan vi både umgås och
lära oss ett hantverk.

28.5.–2.9.
Varje dag: må-fre och sö 11.00–
19.00, lö 10.00–18.00
3.9.–30.9.
Veckoslut: fredagar och söndagar
11.00–19.00, lördagar 10.00–18.00
Sommaröhallens sortiment i sommar
utökas med sex stycken nya
hantverkares produkter, välkommen
på uppköp!

Dessa kvällar halstras strömming som
säljs åt besökarna och samtidigt ges
besökarna möjlighet att ta del av och
lära sig en tidstypisk aktivitet kring
fiske och hantverk, slå sig ett rep eller
delta i en guidning kl 19.
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Monika Nissander
Bråthagavägen 23 A
65930 SÖDRA VALLGRUND
Tfn 040-5867958
e-post: monika.nissander(a)netikka.fi

28.6.
Kokning
av
rödmyllefärg,
halstrad strömming, repslagning, kaffe
och dopp
5.7. Pärthyvling, halstrad strömming,
repslagning, kaffe och dopp

Nästa tidning utkommer omkring vecka 22.
Material önskas senast 25.5.2012.
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