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serveringen
görs
till
Lilian;
lilian.westerlund(a)gmail.com eller per
sms: 0400 487 274. Om du är intresserad
av att vara med i Marthakretsen, men inte
har möjlighet att vara med 17.10. får du
gärna anmäla intresse till Lilian. Vi vill ju
gärna veta hur stor grupp vi kommer att
bli!

I september är hantverkarbutiken öppen
fredagar, lördagar och söndagar
t.o.m. 30.9.
Välkommen på uppköp!
Vi öppnar igen i november 24.11.

På
"Marthapartyt"
finns
det
också
möjlighet att diskutera UngMartha som
ett aktivitetsförslag för byns ännu yngre
damer, från ca 12 år uppåt. Hör med era
döttrar hemma om intresset för detta,
eller ta dem med på "partyt". För
UngMartha är det samma idé, dvs. man
bestämmer
tillsammans
vilka
saker
tjejerna vill lära sig mera om - det finns
många
möjligheter
också
för
den
verksamheten.
Välkomna med!

Stavgångarna
Vi inleder säsongen måndagen den 24.9.
Vi startar som vanligt från Sommaröhallen
kl 9.30. Kom med eller utan stavar. Känn
er välkomna hälsar Annette
Årsmöteskallelse
Understödsföreningen för Södra Vallgrund
skola håller årsmöte på skolan onsdagen
10 oktober kl 19. Servering.
Ordförande Maria Schauman

Meddelande
fotokursen

Marthaparty i Södra Vallgrund

till

deltagarna

i

Vi samlas vid lokalin söndagen 30.9. kl
19.00 för att diskutera hur det framskrider
med fotograferandet samt hur vi ska gå
vidare för att nå ett lyckat slutresultat.

Ekologiskt tänkande, hållbar utveckling,
att leva mer på mindre, göra nytt av
gammalt och framför allt att ta tillvara de
resurser som finns är exempel tankar som
igen "kommit i ropet". Kanske är det
också det här som väckt intresset hos en
rad damer i åldern 30-50 år på ett
ungefär att grunda en Marthakrets i
Södra Vallgrund.

Kom ihåg att skicka de bilder ni tagit
hittills
åt
Mikael
Weckström.
Emailadressen
är:
mikael.weckstrom
(a)studiofotocenter.fi. Reglerna var tre
foton per månad per deltagare. Kom ihåg
att
ange
vilken
månad
fotona
representerar.
Varmt välkommen hälsar Mariella Gull

Petra från Marthadistriktet kommer och
berättar för oss om vad Martha är, hur
man grundar en Marthakrets och vad man
exempelvis kan göra tillsammans onsdag
17.10. kl 18.30 i Södra Vallgrund
skola.

Sökes
Vi söker en villatomt, koja, torp eller villa i
området Panike - Sommarö Fortet, även
på holme utan el och vägförbindelse.
Maria Lövdahl 040 744 4438
Pekka Peura 044 024 4451

Vi
får
också
bekanta
oss
med
Marthaförbundets broschyrer och tidning och dricker en kopp kaffe eller te med lite
tilltugg.
Anmälan
med
tanke
på
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eftersom de kan misstänkas ge upphov till
permanent bestånd.

Arkivgruppen
startar säsongen måndagen den 1.10. kl
18.00 i Sommaröhallen. Vi fortsätter med
ungdomsföreningens,
byarådets
och
samfälligheternas
dokument,
samt
fotografierna.

År 2010-2013 pågår VIKURI-projekt
(www.miljo.fi/lsu/frammandearter)
i
Österbotten som förebygger spridningen
av främmande växter i naturen.
Vår by kommer att delta i projektet år
2013. Nästa vår kommer Lotta Flemming
från Ely-centralen att berätta för oss hur
vi kan identifiera, kartlägga utspridningen
och hindra att dessa växter sprider sig vilt
i naturen.
Anne Backels

Nytt material kan nu inlämnas för
arkivering/förvaring! Det behöver inte
vara föreningars protokoll, det kan lika
bra vara andra, för byn, värdefulla papper
som ni vill att skall förvaras lång tid
framöver. Dokumenten behöver inte
överlåtas. Eftersom arkivet är stort och
bara fyllt till en viss del har vi också
möjlighet att förvara dem för din del, och
du kan få tillgång till dem när du behöver.
Vik in en arkivkväll så diskuterar vi och
kommer
överens
om
ett
lämpligt
tillvägagångssätt!

Märk dina redskap rätt
Lagen om fiske har ändrats från början av
april 2012. Det är nu obligatoriskt att
tydligt märka ut stående och fasta
fångstredskap såsom nät, katsa, ryssja,
och långrev.
Fångstredskapen skall förses med namn
och kontaktuppgifter till dem som lagt ut
dem. Därtill ska man använda märke som
anger fiskerätt om ett sådant system
tagits i bruk på området.

Förlupen roddbåt bärgad
En glasfibrad roddbåt som legat i
Byfladans vassar minst sedan våren 2011
har bärgats från en förgrening till
Bybäcken, uppe vid Skärosängs kant,
"bredvid kråkfällan".

Syftet med förändringen är att förbättra
vattentrafikens säkerhet och underlätta
övervakningen av fisket.

Båten är cirka 4,5 meter lång med plats
för två roddare. Vid bärgningstillfället
befanns
båten
innehålla
tre
kubik
regnvatten, ett par vita platsglasögon av
modell 80-tal samt två tomburkar av
märket Koff. Om ägaren så önskar,
återfås båten mot beskrivning. Ring
Pontus på nummer 050-369 7780.

Mera
information
fås
från
Centralförbundet för Fiskerihushållning 09
6844 590 eller www.ahven.net
Byainformation
Det har tänkts och planerats tidigare och
nu när den igen en gång tagits upp till
diskussion så slår vi slag i saken. Vi gör
en byapresentation på det som finns i och
är värt att veta om vår by.

Främmande växter på rymmen!
Vi har i vår vackra by en del främmande
växtarter som vi inte får låta rymma
utanför våra trädgårdar. Det är fråga om
fyra växter; lupinen, jättefloka, vresros
och jättebalsamin.

Den tar formen av en vanlig pärm med
informationsblad om precis allt i vår by.
Där finns kontaktuppgifter till alla er som
har ett förtroendeuppdrag i en förening
eller på ett vis eller annat är involverad i
en sammanslutning som åstadkommer
något i byagemenskapen. Där finns tips
och råd på vad som kan underlätta
vardagen för många. På rak arm kommer
jag att tänka på byabastuprisuppgifter och
praktiska
arrangemang
runt
den,

Dessa alla får blomma i våra trädgårdar
men sprider de sig vilt kan de skada den
ekologiska balansen och hota naturens
ursprungliga mångfald.
Enligt naturvårdslagen paragraf 43 är det
förbjudet att plantera eller bestå dessa
plantor utanför gårdsplanen eller åkern

2

vandringsstigen,
kåtan,
SkäriMari,
affärens
hemkörningsservice
och
naturligtvis byaservisen. Och självklart
föreningsplakaten som hänger i Lokalin.

tjuven hade berett sig tillträde till butiken
genom ett fönster på gårdssidan.
Andelshandelns hus är rätt isolerat från
den tätare bebyggelsen genom att det
ligger
på
ena
sidan
om
folkskolbyggnaden,
och
närmaste
gårdsgrupp befinner sig på andra sidan
landsvägen. Från baksidan av huset kan
vem som helst närma sig huset utan att
observeras. På dagen däremot är platsen
kring andelshandeln livligt trafikerad inte
blott genom kunder som besöker affären
utan
även
av
annat
folk,
ty
busshållplatsen ligger knut i knut med
butiken.

Skärgårdstelefonkatalogen innehåller väl
de flesta företagen/företagarna i byn, men
det hindrar oss inte från att marknadsföra
dessa ännu mera, så de kan mycket väl
också nämnas.
Det blir som ett slags uppslagsverk för oss
alla, men med tanke på att vi också vill
att alla nyinflyttade och sommargäster
skall känna sig välkomna och veta vart
man kan vända sig i mångt och mycket så
sätter vi ner informationen till pappers och
visar den. Informationspunkten skulle
kunna bli i hörnet vid anslagstavlan i
affären, men förslag på andra ställen kan
ges!

Vid inventeringen efter det att stölden
upptäckts på fredagsmorgonen befanns
det, att ca 150 000 mk i penningar och
värdepapper samt en skrivmaskin och
bl.a. en del tobaksvaror saknades.

Vi samlas på söndagen 23.9. kl 18 i
Sommaröhallen
och
börjar
med
innehållsförteckningen. Kom in och ge
förslag på vad du skulle vilja veta mer
om, vilja skriva om eller se att vi andra
informerar om. Eller kom in och säg om
du inte vill bli omnämnd! Det är också lika
viktigt. All information bör ju dessutom
granskas av den vederbörande innan det
presenteras, så var beredd på att bli
delaktig i arbetet i något skede.

I sammanhanget kan nämnas, att för
något år sedan begicks ett inbrott i
samma butik i Södra Vallgrund och i
kyrkbyn inalles fyra, och vid samtliga gick
tjuven så försiktigt tillväga att han inte
lämnade något spår efter sig varför dessa
brott
blivit
ouppklarade,
trots
ett
minutiöst
undersökningsarbete
från
polismyndigheternas sida.
Trots tjuvens synbara lokalkännedom tror
man inte att i skärgården att tjuven någon
enda
gång
stått
att
söka
bland
ortsbefolkningen utan att det är någon
yrkestjuv som ger gästspel på orten,
vilket denna tid på året mycket väl kan
ske utan att den främmande besökaren
blir observerad.

Vi blir ju knappast klara på första kvällen
så om du inte har passligt på söndag så
håll koll på anslagstavlan inne i affären,
där dyker nästa träffdatum upp så
småningom. Eller skicka dina idéer med
en kamrat. Kaffeservering! (Prisvärt
kaffebröd finns eventuellt kvar att köpas i
bullahyllan)

Polisen undersöker som bäst den nya
inbrottsstölden.
Man undrar om det finns någon
fortsättning på historien. Fick polisen fast
tjuven?
Mariella Gull

Vasabladet 29.10.1955
Inbrott i Södra Vallgrunds andelshandel
Bytet över hundratusen i pengar och
värdepapper samt bl.a. en skrivmaskin.

Limerick

Ett inbrott varvid tjuvarnas byte blev
halvtannat hundratalstusen mark i pengar
och värdepapper samt en skrivmaskin
m.m. förövades natten till i går i Södra
Vallgrunds handel i Replot. Tjuvarna eller

En pimplande man uti åddin
hade glömt att ta på sej bråddin
Halka och bröt
ena benet och tjöt
åt sin fru, kom å lägg på mej såddin
Lars-Ola Berg
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10 st soppskålar
Bestick = skedar, knivar och gafflar 7
dussin av varje.

Månadens ros
delas ut till Anders Back som gjorde ett
bokföringsprogram åt Replot Skärgårds
Hembygdsförening r.f. Tack!

Från gamla servisen har bl.a. kaffekoppar
överförts till nya servisen. Dessutom finns
glasassietter att låna som UF-lokalen
införskaffat som komplement till servisen.
Servisen utlånas naturligtvis enligt ditt
behov, behöver du 30 tallrikar får du låna
30 tallrikar. Ta kontakt med dejourerna
Jahkola, Kentta, Holm eller Heinonen om
du är intresserad av att låna servisen i år!
Byte av dejourer sker på älgsoppdagen.

Sudokulösningen
Hur gick det? Blev du biten av
sudokuflugan? Här är lösningen om du vill
granska att det gick som det borde.
Siffrorna i parentes är de som fanns
givna.
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Dejourlistan kommer att finnas tillgänglig
åtminstone i UF-lokalen och antagligen
även i byainformationsmappen, då den är
klar.
Höststorms
Många är de kvistar och träd som fallit
natten mot tisdag. Om ni har överlopps
kvistar, stubbar eller t.o.m. stenar på
tomten kan de föras till Skatan. Det enda
du behöver göra är att på förhand
meddela någon i samfällighetens styrelse,
d.v.s. Rolf Sund, Anders Back eller Rolf
Snygg. De ger närmare information om
var du kan lämna materialet.

Byaservisen
Självklara saker för de flesta, men ack så
värdefull information för den som inte
ännu hört om ”servis-servicen” vi har i
byn.

Byakalendern
Här är de viktigaste datumen denna gång.
Skaffa en magnet och häng upp tidningen
på kylskåpet, så vet du vad som händer i
byn. Samtidigt är det lätt att kolla när
nästa tidning är aktuell också!
23.9. kl 18.00 Byapresentation
24.9. kl 9.30 Stavgång
30.9. Sista dagen öppet i Sommaröhallen
30.9. kl 19.00 Fotografiklubben
1.10. kl 18 Arkivgruppens kick-off
10.10. kl 19 Understödsföreningens
årsmöte i skolan
14.10. Hantverkarmöte i Sommaröhallen
17.10. kl 18.30 Marthaparty i lokalin

Den nya byaservisen är en gåva av Södra
Vallgrund Samfällighet r.f. år 2001.
Damerna i byn fungerar i tur och ordning
som dejourer och har nyckel samt
byaservishäftet ett år i gången. Reglerna
för servisen är skrivna i häftet och låter
som följer:
1. Servisen är hela byns egendom.
2. Servisen förvaras i UF-lokalen.
3. Dejourer tar hand om skötseln, d.v.s.
lånar ut, tar emot och granskar efter varje
lån. Dejourturerna byts en gång i året.
4. Söndrat, kantstött eller sprucket porslin
ersätts med pengar.
5. Bybor och sammanslutningar i byn
lånar servisen gratis. Utomstående betalar
84,10 euro. Alla betalar vad som skadats.

SÖDERBYBLADET

Den nya servisen består av följande delar
204 st djupa tallrikar
204 flata tallrikar

4

Nästa tidning utkommer omkring vecka 45.
Material önskas senast 2.11.2012 och kan
sändas till
Monika Nissander
Bråthagavägen 23 A
65930 SÖDRA VALLGRUND
Tfn 040 58 679 58
e-post: monika.nissander(a)netikka.fi

