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Byafest 14.7.2012
Kl. 10.00
- öppnar Sommartorget vid Sommaröhallen med 20-årsjubileum och kaffe hela dagen.
Hantverkare säljer varor inomhus och utomhus (med väderreservation).
- öppnar loppis på Österändsvägen 29. Vid "Villas" på Österändsvägen 29 säljer några
släktingar och vänner som tillsammans gammalt och nytt för gammal och ung... och alla
däremellan. Försäljning bl.a. av kläder, väskor, skor, hemtextilier, porslin, barnleksaker,
barncyklar, sommarläsning och prylar i fyndlådor. Parkering delvis på gården och på vägen
utanför. Öppet kl. 10-14.
- Gårdsloppis på Österändsvägen 33. Öppet mellan kl. 10 och 15. Mindre parkering finns
på bakgården. Till salu: Barnkläder, barntillbehör, leksaker, lite antikviteter, gammal orgel,
roddapparat, ev. några gamla dörrar och fönster m.m.
- På gårdsloppis på Bråthagavägen 23 A säljs bl.a. böcker och serietidningar,
prydnadssaker, möbler, handarbetsmaterial, planteringskrukor, hembakat och hemlagad
glass. För samlare: utländska euroslantar, finska 2-eurospecialmynt och fotbollssamlarkort.
Söderbybladets alla årgångar finns till salu. Öppet kl. 10-15.
Kl. 11
- serveras första kakbiten av Sommaröhallens jubileumstårta inne i Sommaröhallen.
- Byastugan håller öppet mellan kl. 11 och 13 och där visas, förutom alla inventarier i
stugan, även fotografier från förr och byns egna nyhetsarkiv, d.v.s. klippböckerna.
- öppnar loppis på Sommarösundvägen 453. Gårdsloppiset öppet kl. 11-16. Barnkläder,
puzzel, kläder, skor, böcker, krukor. Allt möjligt i princip.
Kl. 12
- hör vi sången ljuda genom byns centrum då Noomi Elfving drar igång allsången vid
Sommaröhallen. Jubileumstal hålls av Börje Anderson.
- öppnar UFH sin paella-restaurang vid simstranden och håller öppet så länge som maten
räcker, eller till kl. 14. UF Havsbandet firar 110-årsjubileum i år.
Kl. 13
- startar byakamp nr 2 denna sommar. Nu vid simstranden mitt i byn, med lekfulla
tävlingar där det gäller att vara snabb, säker på hand och kunna samarbeta med sina
lagkamrater. Byakampen beräknas ta en timme. Vid simstranden kan barnen måla stenar
och kasta prick mot bollplank.
Kl. 16
- Granösunds fiskeläge firar 40-årsjubileum på museiområdet med allsång, ledd av Noomi
Elfving och Bo Lund, och med utgivning av diktboken ”Arnes dikter – Vad vore annars vår
längtan” ur vilken Linnea Tallgård kommer att läsa dikter. Boken kommer att finnas till
försäljning vid detta tillfälle och senare även i Sommaröhallen. Visa Vårt Världsarv deltar i
festligheterna med världsarvstältet. Servering består av kaffe, hembakt rågbröd med
sikröra på samt havtornsmarmeladbitar.
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Förutom detta evenemang tar gårdsfolket
emot besökare enligt överenskommelse.
Ring eller sänd e-post anna.salmi (a)
netikka.fi. Om du vill kan du beställa
aktiviteter också, då är priset 5 € per
person. Åktur med get ordnas för barn 1-3
år och ponnyridning för barn över 3 år, för
vuxna ordnas häst/ponny-åktur samt ledd
ridning. Större grupper kan begära offert.

Jordgubbar säljes
Jordgubbssäsongen startar snart! Ring
Kevin 044 990 9178 eller Monika 050 574
1121.

TV bortges
Jag läste på anslagstavlan att det finns en
överlopps television här i byn. Är du
snabb kanske du får den, gratis!

Aktiastiftelsens bidrag
Aktiastiftelsen i Vallgrund beslöt på
delegationsmötet 4.5.2012 att av fjolårets
överskott dela ut 9000,- euro till följande
föreningar:

Önskas hyra
Många är de som önskar hyra ett
”smultronställe” här i byn. Vi får hoppas
att de hittar nåt, och trivs bra här.

Understödsföreningen för Södra Vallgrund
skola 900,Uf Havsbandet 1000,Folkhälsan i Replot 200,Replot
skärgårds
hembygdsförening
1000,Korsholms
4H
för
verksamhet
i
skärgården 200,Norra Vallgrund hem och skola 900,WAU Oy, motionsklubb i Vallgrund
skolorna 500,Södra Vallgrund Byaråd 500,Skärgårdens musikskolas garantiförening
1000,FRK Replot avdelning för ungdomsläger
200,Föräldraföreningen Replot skola 900,IF Kvarken 1000,Cykelhjälmar
till
alla
skolelever
i
skärgården i årskurs 1 hösten 2012 ca
500,Gemensamma ansökningar till stiftelserna
i Österbotten ca 200,-

Byarådet hjälper gärna till och förmedlar
information, så ta kontakt! Jag kan nästan
slå vad om att vår byatidning har bättre
spridning till hushållen i byn än vad
Vasabladet eller Pohjalainen har, så varför
inte utnyttja möjligheten?

Nyinflyttad / utan tidning?
Alla fast bosatta i byn har rätt att bli
medlemmar i Södra Vallgrund Byaråd r.f.
och alla dessa hushåll har möjlighet att få
Söderbybladet i sin postlåda.
Är du utan? Hör av dig så rättar vi till
detta!
Byarådets medlemsavgift samlas in vid
kassan i Sommaröhallen.
Tack för ditt medlemskap!

Aava-Kertun kotitila

RSHF informerar

På
Österändsvägen
92
finns
en
husdjursfarm som heter Aava-Kertun
kotitila med getter, får, häst, ponny, de
ovanliga
ullsvinsfröknarna
Lyyli
och
Tyyne, höns, kaniner, ett bronskalkonpar,
katter och en kalv som heter Kielo.
Söndagen 22.7. kl. 15-18 kan du tillbringa
en trevlig dag på gården i riktig lantlig
miljö.

Talkodagen 2.7.2012: Elva personer
har i dag gjort en fin insats samt en
historisk dag i Granösunds historia och
på Svennas stugon med att måla den
med den röda säloljefärgen som vi
kokat.
Klockan 17 stod den röd och grann. Nu
återstår att bestämma färg på dörren
och salmiakbitarna ovanför fönster och
dörr.

Till salu kaffe/te/saft. Dessutom kan du ta
med
egen
matsäck.
Korvgrillningsmöjlighet finns. 4e/person, barn under 1
år gratis. Ytterligare information fås per
telefon 045 6719 358.
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Bilder som fotokursdeltagarna tagit under
våren och sommaren hittills kan sändas
per e-post till kursdragaren. Glöm inte att
fotografera nu på byafestdagen!

Anita hade kokat en god soppa och
Maj-Len hjälpte till med servering och
kaffekok.
Ett stort TACK till alla som var
med.
Ordförande Maj-Len Vestergård

På tal om fotografi så lönar det sig att
vika in till Byastugan på lördagen och titta
på fotografier från förr.

Utdrag ur protokoll

Händelsekalender

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

Ifall om sommardagarna blir för många och långa
kan du besöka något av de här evenemangen.
Informationen är samlad ur evenemangskalendern
på nätet och allahanda reklam. Ändringar i
programmet är möjliga.

Eftersom jag fick i uppdrag att redigera
protokolltexten så att den ryms med i
tidningen ivrade jag tydligen till en aning
för mycket så att en väsentlig del lämnade
bort. Här är paragrafen i sin helhet.
Redaktionens layoutavdelning beklagar
misstaget.

5.6. – 9.8. Historisk vandring kl 13-16. Upplev
Björkö till fots tillsammans med Nils Krok. Kaffe och
smörgås i Café Salteriet. Anmälan till Mårtes 044
3245730 senast kl 12 samma dag. Minimiantal 5
personer, maximiantal 20 personer. Anmälan 1 dag
på förhand om gruppen är 10 personer eller större.
5.6. – 28.8. Sommarkafé i Toby Byagård
Byaföreningen håller sitt sommarkafé öppet alla
tisdagskvällar mellan kl 18 och 21. Kaffe eller saft
med hembakat bulla, glass och godisförsäljning.
6.6. – 10.8. Två hamnars vandring, upplev
skärgårdshistoria i Björköby kl 13-15. Kaffe och
smörgås vid Café Salteriet Anmäl till Mårtes 044
3245730 senast kl 12 samma dag. Anmälan 1 dag
på förhand om gruppen är 10 personer eller större.

§ 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
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).

23.6.
–
11.8.
Världsarvskryssningar
från
Svedjehamn till Valsörarna tisdagar, torsdagar och
lördagar kl 11 – ca. 15.30 Pris 52/42/32€, båtfärd,
guidning, kaffe och fisksmörgås ingår. Bokningar
Kvarkenturer 050 355 3924.
25.6. - 15.8. Hundra år med Gunnar Rosenholm.
Stundars
museum
kl
11-17
eller
enligt
överenskommelse.
26.6. - 25.7. Utställningen LADA LATO – den
österbottniska ladan som själslig viloplats i fähuset
på Stundars varje dag kl 11-17 eller enligt
överenskommelse.
1.7. – 12.8. Världsarvskryssningar med M/S Corina
tisdagar, torsdagar, lördagar och söndagar kl 14 –
ca 16 Pris 16/13/8€. Information 0500 260751 M/S
Corina eller 352 1212 Berny’s.
6.7. – 15.7. Skäriteaterns pjäs Svinn i Panget i
Replot kl 19. Söndag 15.7. även kl 14. Biljetter 15€
/ 8€. Bokningar tfn 044 0196499.
6.7.
-27.7.
(fredagar,
söndagar,
tisdagar,
onsdagar) Peter Pan vid Korsholms teater på
Båskasvallen kl 19 och söndagar kl 15. Bokningar
050 364 9425

Efter diskussion beslöt stämman enhälligt
att för tillandningar i fortsättningen
begära priset 2,0 €/m2. Dock ges
sysslomannen som företräder delägarlaget
möjlighet att i viss mån godkänna lägre
pris med hänvisning till t.ex. markens
beskaffenhet och areal. Styrelsen fick i
uppdrag att utarbeta riktlinjer för detta.

7.7. – 22.7.Sommarutställning i konstnärshuset
Dammen i Dammbackens unika kulturmiljö med
verka av Tapani & Juha Tammenpää, Tiiti Mendelin
och Jimmy Pulli.
8.7. – 5.8. Utställning ”lera i HUS av lera”
Utställning av formgivare Erika Sillander, Malax,
och berättar hur och var lera har använts i det
traditionella österbottniska byggandet. Kl 11 – 17 i

Fotografikursen
En liten påminnelse:

3

Lördagarna 11.8. och 18.8. är bokade
dagar, välj själv om du vill vara med på
båda eller en dag.

Krukmakarens stuga på Stundars, övriga tider
enligt överenskommelse.
13.7. Bengt Hennings vid Café Arken
19.7. Hantverkskväll vid Granösunds fiskeläge.
Garvning av sälskinn, fårskinn, fiskskinn – lär dig
garvningens hemligheter. Kl 18-21. Även halstrad
strömming, repslagning och kaffe med dopp.

Anmälningar och programförklaringar med
tidtabell tas emot från och med idag till
och med 3.8. då material till nästa tidning
bör
vara
inlämnat.
Modell
på
programförklaringar ser du på första
sidan, under gårdsloppis.

19.7. Fruntimmersmarknad på Smedsby torg kl 1016.
19.7. Allsångsafton vid Smedjan Smedsbyvägen
253 kl 18.00. Smedarna spelarna, Astrid Vikman
leder sången, Gäst Håkan Omars
26.7. Hantverkskväll vid Granösunds fiskeläge. Lär
dig montera och binda nät. Kl 18-21. Även halstrad
strömming, repslagning och kaffe med dopp.

Slutkläm
Det var examen i skolan och barnen hade
med sig presenter till fröken. Kalle, sonen
till blomsterhandlaren, lämnade över sitt
paket. ”Jag tror jag kan gissa vad det är
för något” sa fröken och skakade på
paketet. ”Jag tror att det är blommor i
det.” ”Hur kunde fröken gissa det?”
undrade Kalle. ”En ren chansning” sa
fröken och log.

27.7. – 29.7. Konstrundan
28.7. Mats Bladhs vid Café Arken
29.7. Danskväll med Mats Bladhs i Åminne
29.7. – 26.8. Utställningen ”Lampor och liv” av
bildkonstnär Sonja Backlund på Stundars. Söndag
29.7. kl 11.
1.8. – 8.8. Musikfestspelen i Korsholm
2.8. Hantverkskväll vid Granösunds fiskeläge. Filea
fisken med Tom Blom kl 18-21. Även halstrad
strömming, repslagning och kaffe med dopp.
4.8. Älvtorget Wasa UF Skatila kl 10-13. Handla
äkta lokala varor såsom bröd, kakor, grönsaker,
honung, fisk, fårprodukter, två, mjöl m.m.
Kaffeförsäljning.
4.8. Danskväll med San Marino & Linda i Åminne
Folkpark

Då kom lilla Anna fram med sitt paket.
Annas pappa hade konditoriet i stan så
fröken kände på paketet och gissade vad
det var i. ”Jag tror att det är en tårta i.”
”Ja” sa Anna. ”Hur kunde fröken veta
det?” ”Jag gissade” sa fröken med leende.

5.8. Hantverkardag på Stundars kl 12-16. Stundars
hantverkare visar sin skicklighet i museibyn.
Försäljning av bageri- och hemslöjdsprodukter.
Klimp- och köttsoppa.
5.8. Natur och Miljö ordnar en skogstemadag för
barnfamiljer kl 11-16 vid sportstugan i Solf.
9.8. Hantverkskväll vid Granösunds fiskeläge. Lär
dig sy traditionella sälskinnskor kl 18-21. Även
halstrad strömming, repslagning och kaffe med
dopp.

Då kom Orvar fram med ett paket. Orvars
pappa jobbade på Systembolaget. Fröken
skakade lätt på paketet och lyfte upp det
för att kika under det. Då såg hon en våt
fläck på paketet. ”Får jag gissa vad det är
i?” undrade fröken. ”Ja” sa Orvar. ”Jag
tror att det är vin i paketet.” ”Nej” sa
Orvar. Då kände fröken på den våta
fläcken och satte fingret till munnen.
”Hmm. Kan det vara champagne?” ”Nej”
sa Orvar och log brett. Fröken smakade
en gång till och gissade på att det var
whisky.

”Öppna portar”
I augusti ordnas vår egen version av
Öppna Portar, då vi bjuder på program i
våra egna trädgårdar. Ett litet smakprov
sker nu på lördagen, men eftersom
djungeltelegrafen inte nått alla, så tar vi
det en gång till.

”Nej”, sa Orvar och skrattade. ”Det är en
hundvalp!”
http://www.humor24.se
/Visa.aspx?humorid=875&kategori=16

Det fungerar som så att du bestämmer
ditt program och meddelar mig vad du
ordnar hemma och vilken tid du vill folk
skall
komma.
Sommaröhallen
blir
infopunkt med allas program på väggen
och där kan du välja ut vilka du vill
besöka. Du kan ju också slå ihop dig med
en vän, och ha programmet gemensamt
på enderas gård.

SÖDERBYBLADET
Monika Nissander
Bråthagavägen 23 A
65930 SÖDRA VALLGRUND
Tfn 040-5867958
e-post: monika.nissander(a)netikka.fi
Nästa tidning utkommer omkring vecka 32.
Material önskas senast 3.8.2012.
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