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Byarådets medlemsavgift

Önskas köpa

I samband med detta nummer av
Söderbybladet finns ett bankgiro för
betalning av Byarådets medlemsavgift.
Det går också bra att komma in till
Sommaröhallen och betala medlemsavgiften. Meddela bara i kassan att du vill
betala medlemsavgiften.

Björk- eller blandved, kapad och klabbad.
Ralf Wallis 050-67312.

Till salu!
Södra Vallgrund skolas gamla tramporgel
(märke Hofberg) till salu. Säljes till
högstbjudande. Intresserade kontakta
Börje Sand 050-5659930.

Examen
Axel Snygg
1.6.2012 från
aftonläroverk.

Gamla mattbryggan säljes
I enlighet med beslut fattat på 2012 års
delägarstämma, så bjudes den gamla
mattbryggan vid Kalvholmen ut till
försäljning.

elmontör och
YA och Vasa

student
svenska

Marielle Westerlund blev student från
Korsholms gymnasium.

RSHF informerar

Slutna anbud kan lämnas till någon av
sysslomännen (Rolf Sund, Anders Back,
Rolf Snygg) senast 10.6.2012. Vinnande
budgivare meddelas personligen och
bryggan bör fraktas bort före midsommar
2012.
Södra Vallgrund smf

Antikloppis vid Granösund 9.6. kl 11-15.
Samtidigt ordnas guidning på området kl
12 och 14. Möjlighet att lära sig slå rep
finns
också.
Försäljare
kan
boka
försäljningsplats för 10 euro på tfn 044
7265165.

Byabryggan i Sommarösund

Hantverkartorsdagskvällarna börjar 28.6.
kl 18-21. Åtta torsdagar i följd träffas vi i
hantverkets
tecken
vid
Granösunds
fiskeläge och deltar i eller ser på då olika
hantverk utförs.

Den som är intresserad av att hyra
båtplats
för
båtsäsong
2012
vid
byabryggan i Sommarösund skall kontakta
Södra Vallgrund samfällighet / Anders
Back tfn 050 5919142

Utdrag ur protokoll

Byabastun

fört vid Norra och Södra Vallgrunds
gemensamma
vattenområde
499:876:1:0 ordinarie delägarstämma
26.4.2012 kl. 19.00 i Norra Vallgrund
skola.

Bastun vid simstranden är varm för alla
hugade bastubadare på onsdagarna.
Damernas tur är mellan 17.30 och 19.30,
sedan är det herrarnas tur mellan 19.30
och 21.30. Avgiften för bastubadare är 2
euro per gång.

§7 Beslutas om det pris per m2 som
begärs
för
tillandningsmark
vid
inlösningsförfarande
Delägarlaget har uppmärksamgjorts på att
priset
per
kvadratmeter
för
tillandningsmark
som
inlöses
via
lantmäteriförrättning varierar kraftigt på

Vill man hyra bastun under övriga tider är
det bara att kontakta Anders Back eller
Johan Rönn. Hyran är då 40 euro per
kväll. Eget vatten skall medtas.
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Österbottens lantmäteribyrås område. Allt
från ytterligheterna 0,40 – 5,0 € per m2,
där priset påverkats av tillandningarnas
kvalitet,
läge
och
omfattning.
Jorddomstolen har i sina senaste domar
beslutat fastställa priset 3,5 €/m2 vid
inlösen av tillandningar av bra kvalitet till
en radhustomt på Bergö (dom nr
2218/2009) och priset 2,0 €/m2 vid
inlösen av normala låglänta tillandningar
till
villatomter
i
Molpe
(dom
nr
3722/2009).

§ 11 Mats och Marina Carlson anhåller
om att få överta Laaksoharjus hamnoch båthusplats i Sommarösund,
bygga en flytbrygga om 2,5m X 8m
samt flytta vedlidret.
Anhållan bifölls med vissa ändringar. Mats
och
Marina
Carlson
får
överta
Laaksoharjus hamn- och båthusplats
nummer 272. Dock bör flytbryggans mått
ej överstiga 2,5*6 meter. Sysslomännen
godkänner ny placering av vedlidret på
plats, och dess användningsändamål får ej
ändras.

Utdrag ur protokoll

§ 12 Beslutas om att uppmana ägaren
till bil- och båtvrak invid båthus nr
107 (Janne Söderlund m.fl.) vid
Kalvholmen att städa upp området
samt beslutas om åtgärder som vidtas
av samfälligheten om uppmaningen
inte hörsammas.
Beslöts att Söderlund i enlighet med
bestämmelserna
ges
en
skriftlig
uppmaning om att städa, och att tidsfrist
ges till 15 juni 2012. Om uppmaningen ej
hörsammas inom utsatt tid så ombesörjer
samfälligheten städningen och fakturerar
Söderlund.

fört vid Södra Vallgrund samfällighets
ordinarie
delägarstämma
i
Södra
Vallgrund skola fredagen den 27 april
2012 kl. 19.00
§ 7 Justering av arrendeavgifter för
samfällda områden.
Styrelsen föreslår att samfälligheten tar
hjälp av utomstående sakkunnig för att se
över nivån på nuvarande arrenden (ca 10
st) och vid behov justera arrendeavgiften
till en rättvis och skälig nivå. Styrelsens
förslag godkändes. Förslag till nya
arrenden läggs fram på årsstämman
2013.

§ 13 Barbara Granroth och Martina
Forsblom
anhåller
om
förlängt
arrende på 30 år vid Kalvholmen.
Vid
diskussionen
framkom
att
arrendekontrakt på längre tid bör vara
sakkunnigt
formulerade
för
att
samfälligheten
ej
under
några
omständigheter ska löpa risk att förlora
marken och att utomstående hjälp bör
anlitas
vid
kontraktens
utformning.
Granroths
och
Forsbloms
ansökan
godkändes i sig men nytt kontrakt kan ej
uppgöras förrän delägarstämman 2013
har godkänt den nya kontraktsmodellen
(och de nya arrendenivåerna enligt § 7).
Arrende fram tills dess uppbärs enligt
gammal modell.

§ 8 Kim Torkko och Louise Bengs
anhåller om att få överta Seppo och
Lilian Torkkos hamn- och båthusplats
i Sommarösund.
Anhållan bifölls.
§ 9 Tomas Ahlskog anhåller om att få
överta Edvin Ahlskogs hamn- och
båthusplats i Sommarösund. Anita
Ahlskog anhåller om att få överta
Edvin
Ahlskogs
hamnplats
i
Sommarösund.
Anhållan bifölls.
§ 10 Reijo Ojajärvi anhåller om plats
för båthus i Sommarösund samt om
gemensam användning av Rani och
Sari Koskis hamnplats.
Anhållan bifölls. Koskis är vidtalade och
har inget att anmärka. Sysslomännen
utser plats för båthuset. Ritning på
båthuset bör tillställas sysslomännen för
godkännande
innan
byggnadsarbetet
påbörjas.

§ 14 Ingela Berg och Tor-Erik
Norrgård anhåller om att få bygga ett
mindre egnahemshus för permanent
boende på den tomt de arrenderar i
Sommarösund samt att renovera det
gamla befintliga huset. De anhåller
också om att få flytta infarten till
tomten.
Bergs och Norrgårds anhållan godkändes.

2

Nytt arrendekontrakt enligt § 7 och § 13
uppgörs år 2013, tills dess löper arrendet
enligt gammal modell. Samfälligheten bör
också delges ritningar på nybyggnaden
och hållas underrättade om processens
framskridande för att undvika att byggrätt
går förlorad.

- Margareta Sid har riktat en förfrågan till
samfälligheten om vart hennes fars
hamnplats tagit vägen. Hamnplatsen har
dock inte använts av Sid (’s far) på tiotals
år och har sedan länge överlåtits till en ny
användare. Framkom att M Sid redan
tidigare fått ta del av protokoll som
klargör ärendet. Styrelsen informerar M
Sid i enlighet med detta.

§
15
Södra Vallgrund båtklubb
anhåller om 6 000 € i bidrag för att
muddra
småbåtsfarleden
mellan
Kalvörsgrund och Granören.
Beslöts att samfälligheten deltar i arbetet
med 6 000 euro som utbetalas mot
räkning.

- Den hamn- och båthusplats som
beviljats
Sami
och
Minna
Rimpilä
(Delägarstämma 2010, § 12) återtas
eftersom de inte tagit den i bruk och nu
också flyttat från byn.

§ 16 Skärgårdens musikskola anhåller
om
1 000
€
i
bidrag
för
verksamheten.
Anhållan bifölls ej. Stämman ansåg att det
inte är förenligt med samfällighetens
uppgifter att ge stöd till musikskolans
löpande utgifter.

- Mattvättbryggan vid Kalvholm kommer
inte längre att läggas ut, då man från
kommunens sida meddelat att mattvätt i
havet ej är förenligt med vattenskydd och
kommande
miljöskyddsföreskrifter.
Stämman beslöt att bryggan kan säljas till
högstbjudande. Sysslomännen ombesörjer
försäljningen.

§ 17 Stig Färm med flera anhåller om
att Södra Vallgrund samfällighet
rensar upp Rörvikbäck.
Anhållan bifölls ej. Ansågs att den
rensning av Bybäcken som tidigare utförts
gagnar även de sakägande, samt att
samfälligheten inte har möjlighet att svara
för rensning av alla sidobäckar. De
sakägande bör själva komma överens om
en kostnadsfördelning om man vill rensa
Rörviksbäcken.

- Yttre skärgårdens intresseförening.
Till samfälligheten har inkommit inbjudan
till den nybildade Yttre skärgårdens
intresseförening rf. Stämman ansåg att
det i detta skede inte är aktuell för
samfälligheten att gå med.
- Det har anmärkts på en ökande trend
att bygga om båthus till gäststugor och
lusthus, samt att placera badtunnor och
terrasser på samfälld mark utan tillstånd.
Enligt reglerna för båthus på samfälld
mark ska de användas till uppbevaring av
båtar,
tillbehör
och
fiskebragder.
Styrelsen gavs mandat att skärpa
övervakningen och vid behov vidta
åtgärder.

§ 18 Övriga ärenden.
- I Sommarösund har bildats ett väglag
för Sofiavägen, en del av vägenheterna
påförs innehavarna av båtplatser och
samfälligheten belastas inte. Användare
av vägen betalar underhållet.
- Styrelsen har lämnat in ansökan till ELYcentralen om stöd för ett allmännyttigt
investeringsprojekt, dvs belysning och
eluttag mm till byabryggan. Stödet skulle
uppgå
till
50%
av
investeringen.
Stämman hade inget att anmärka.

- Timo Lumme har av styrelsen senaste
höst getts lov till vinterförvaring (vintern
2011-12) av sin båt i Sommarösund mot
en avgift som motsvarar en årshyra för en
stor båtplats vid byabryggan.

Dansövning

- Muddringsarbetet vid farleden till
samfällighetens båtplatser vid Skatan
fortsätter nästa vinter då det inte kunde
färdigställas senaste vinter.

Under kriget var det förbjudet med
danstillställningar. Så även här i Södra
Vallgrund. Men när några soldater var
hem på permission så ville man gärna
pigga upp dem med en danskväll. Vi hade
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ju soldater på fortet också som inte hade
något emot att få dansa en kväll trots att
permissionsedel angav någon annan
orsak.

så vi vet vart vi skall vända oss när vi vill
hitta på något skoj i sommar. Kanske lite
dans som vi just läst om, eller något
annat? Reklam, tips och texter tas emot
med tacksamhet, ju fler vi är som deltar
desto finurligare tidning åstadkommer vi.
Nästa nummer utkommer passligt till alla
jubileumsfester i mitten av juli, så vi har
fem veckor på oss att samla material.

På fortet fanns det en grammofon som vid
något tillfälle kom till användning men
fjädern hade gått av och nu var den
obrukbar. I byn fanns ju händiga män
som kunde fixa dylika småsaker och på
den vägen blev den kvar i byn. Den
relativt nya skyddskårsstugan låg skyddad
för insyn och därmed rätt så lämplig för
sådana tillställningar och här kom
grammofonen
väl
till
pass,
inga
skrymmande musikinstrument som kunde
väcka uppmärksamhet.

Tills dess skall ni fira midsommar och
njuta
av
många
långa
soliga
sommarkvällar. Bjud in grannen på kaffe i
trädgården, hinner du inte baka så hämta
kaffedopp från Sommaröhallen! Håll
krankarna på avstånd med lavendel och
eventuellt lite Johnson Off eller annat
myggmedel, vad som nu råkar finnas kvar
i butikens hylla efter att jag har bunkrat
upp mitt lager. Sola med måtta, så att
inte skinnet svider. Och bada med
sällskap så att du har hjälp nära om
gammelgäddan besluter sig att bita dig i
stortån mitt i simtaget. Simskolan börjar
förresten 2.7. så det händer och sker i två
veckors tid på simstranden fram till halv
två på vardagseftermiddagarna då.

Men efter krigsslutet 1944 blev det åter
fritt fram för allmänna möten och därmed
även dans. Jag och min kamrat Jalle
idkade idrottsövningar vid simstranden så
gott som varje kväll. Ibland kunde vi även
ha andra medtävlare, så även denna kväll
då det kom några flickor från byn som
ville ha oss med upp till skyddskårsstugan
för att öva oss i dans. Vi var ju inte ännu
inte skriftskolgångna och innan dess fick
man ju inte gå på dans, men man kunde
ju gott förbereda sig inför framtiden.

Vad annat? Läs en bra bok, utbud för alla
smaker finns i antikvariatet. Skicka en
hälsning på ett Vallgrundvykort ut i stora
världen och bjud in dina bekanta på
rundtur eller hantverkarkvällarna vid
Granösunds fiskeläge. Ett par cyklar finns
att låna vid gästhamnen, så båtfolket kan
ta sig in till centrum. Cyklarna kan säkert
lånas av bilande gäster också, om de vill
se sig om i byn i lugnare takt.

Där
stod
den
kvar
den
gamla
grammofonen. Flickorna hade naturligtvis
på förhand förvissat sig om att den gamla
rariteten fanns kvar. Två raspiga skivor
ingick även i det musikaliska paketet. Jo
den gick faktiskt att veva upp och ut
strömmade någon form av musikalisk
rytm som kunde tolkas som dansmusik.
Rytmen stördes något av att nålen hängde
kvar några varv på samma spår till dess
någon hjälpte den att fortsätta.

En mjukglassmaskin borde vi förresten få
hit. Det blir ingen sommar utan
mjukglass.

Något valhänt lade vi försiktigt våra armar
om de unga flickorna och med blicken mot
golvet försökte vi följa deras steg och här
på de knarrande tiljorna till tonerna av
”His master´s voice” tog vi de första
trevande stegen som skulle bära oss ut till
kommande soaréer.
Lars-Ola Berg

Hörde du annars hur det gick i
byatrampkampen? Vi vann med 50
deltagare mot deras 27! Pokalen finns på
paradplats i UF-lokalen, åtminstone till
nästa år, då vi trampkampar nästa gång.
SÖDERBYBLADET
Monika Nissander
Bråthagavägen 23 A
65930 SÖDRA VALLGRUND
Tfn 040-5867958
e-post: monika.nissander(a)netikka.fi

Nästa nummer
blir
ett
riktigt
turist-nummer.
Där
marknadsför vi allt och alla i hela skären,

Nästa tidning utkommer omkring vecka 27.
Material önskas senast 29.6.2012.
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