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Sju söndagar kl. 18.30–19.30 med start
28.10. i Replot skola.
Arrangör är Folkhälsan i Replot i
samarbete med SSC. 2 euro/gång för
medlemmar 3 euro för icke medlemmar.
Ledare är Ulrika Vestergård-Denward, och
hon svarar också på frågor och undringar.

öppnar
lördagen
24.11.
kl
10.00.
Glöggservering och hantverkslotteri. På
andra sidan vägen, i skolan, ordnas
understödsföreningens julcafé.

Södra Vallgrund samfällighet och
hamnplatserna vid Skatan

Sommaröhallens öppethållningstider före
jul är må-fre kl 15-19 och lö-sö 11-18. På
självständighetsdagen 6.12. håller vi
söndagsöppet kl 11-18.

Samfälligheten uppmanar de båtägare
som har sina båtar vid samfällighetens
hamnområde vid Skatan att snarast
lämna in anhållan om hamnplats. Detta
för att vi skall få en komplett förteckning
om vem som har sina båtar vid Skatan.
Anhållan kommer i sedvanlig ordning att
behandlas på delägarstämman våren
2013.

Sommaröhallen stänger onsdagen 19.12.
Vem behöver?
Öistens smedja städades och där fanns
många gamla, fina och robusta trädslädar
samt en plog.
För en liten peng kan man få en välgjord
släde passligt till vintern.
Ring Backels 044-0722315

De som vet med sig att de redan har
anhållit och blivit beviljade hamnplatser
vid Skatan behöver förstås inte göra en ny
anhållan. De som däremot bara fört dit sin
båt och tagit en plats i användning skall
lämna in anhållan till någon av oss i
styrelsen senast 31.12.2012.
Södra Vallgrund samfällighet,
Rolf Sund ordf.

Uthyres
Bostad om 61 m2 i butiksbyggnaden
uthyres fr.o.m. 1.1.2013. Hyra 432
€/månad + el och vatten. Anmäl ditt
intresse till svhlg(a)netikka.fi senast 9.11.
kl 15.00. Förfrågningar 044 5807601.
Läst och lånat från Tarmoreklambladet

Dagklubb i Replot?
Församlingen önskar veta hur många barn
som kunde delta i en eventuell dagklubb i
Replot församlingshem från vårterminen.
Anmäl intresse till pastorsexp. 3520005
el. replot.forsamling(a)evl.fi

Yoga
Kom med på ett avslappnande och
välgörande yogapass. Passar var och en,
kräver inga särskilda förkunskaper.

Understödsföreningen informerar

Vi arbetar utifrån medicinsk yoga med
andning och övningar som gör gott
speciellt för spänningar i rygg, nacke och
huvud. Kom i bekväma kläder, en eller
flera gånger. Ta gärna med en matta, filt
och kanske någon kudde.

Vid Understödsföreningens årsmöte valdes
följande personer in i styrelsen för
verksamhetsåret (och har konstituerat sig
som följer): Ann Anderson (ordförande),
Susanna Sund (viceordförande), Lilian
Westerlund (sekreterare), Tina Holmlund
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(kassör),
Herman
Fogelberg
(lärarrepresentant), Maria Schauman och
Nina Kullberg (styrelsemedlemmar).

Måndag 19.11. kl 18-19
Insamlingen går till östra Litauen och
östra Lettland.

Plock ur höstens verksamhet: vi kommer
som tidigare år att stöda skolelevernas
utomskolverksamhet
bl.a.
vid
simhallsbesök senare i höst. Det här gör
vi genom att samla in pengar på olika
sätt. I höst ordnas bakverksförsäljning
utanför butiken på vanligt sätt fredag
9.11.

Medlemsavgifterna för år 2012 kan
betalas i lokalin under loppisveckan, eller
under
välgörenhetsinsamlingstillfällena.
Medlemsavgiftsbrevet
delades
ut
häromveckan i postlådorna i byn.
Fotografiutställning och omröstning
under loppisveckan. Kom till lokalin och
lägg din röst på fotografierna som skall få
vara med i vår byakalender för år 2013.
Fotografierna är tagna av en del av
deltagarna i fotokursen som hölls tidigare
i år.

Traditionellt julcafé ordnas i samband med
Sommaröhallens
julöppning
lördag
24.11. Där serverar vi som vanligt julgröt
och kaffe med dopp. Missa inte heller den
populära skinkgissningen!

Tack

En annan viktig inkomstkälla för oss är
medlemsavgifterna. På samma sätt om de
senaste åren kommer de att samlas in
med bankgiron kring årsskiftet. Håll utkik i
posten! Tack på förhand för att också du
stöder
skolelevernas
utomskolverksamhet!

Tack för Ert stöd och förtroende!

Rolf Sund

"Hem" till Södra Vallgrund, via en
soldatgrav i Hamburg
Nyligen köpte jag en stuga i Södra
Vallgrund. Vi talar om en vacker
skärgårdsby, ungefär 30 km utanför Vasa.
Stugan har utsikt över ett vackert sund.
Att den dessutom ligger mindre än en
kilometer från bybutiken är förstås ett
stort plus.

Har du idéer för verksamheten eller annat
på hjärtat är du välkommen att ta kontakt
med oss i styrelsen!
Vi ses under hösten! /Styrelsen
UFH informerar
UFH ordnar Loppisvecka tillsammans
med 28 försäljare med start lördag 3.11
t.o.m. lördag 10.11.
Loppiset öppet enligt följande:
Lördag 3.11. och söndag 4.11. samt
tisdag 6.11. kl 18-20
torsdag 8.11. kl 18-20
lördag 10.11. kl 11-15

Min pappa var från byn. Men han dog
tyvärr då jag var liten. Så kontakten till
byn har inte blivit vad den kunde vara. Då
man blir äldre blir det här med rötter
viktigare. Jag tror inte det är en slump att
jag köpte sommarstuga i just Södra
Vallgrund. Men det blev en omväg via
Hamburg.
Närmare
bestämt
via
hjältegravarna från första världskriget.

Efter loppis ordnas en insamling till
Hoppets stjärna. Alla former av textilier
såsom kläder, sängkläder, filtar och
gardinger tas emot. Skor är också
välkomna gåvor. Även barngrejer och
leksaker tas emot. Det Ni skänker bort
skall givetvis vara helt och rent.

Min farfars bror, Ernst Stolpe (18951917), tog del av den s.k. jägarrörelsen.
På försommaren 1916 smet han iväg till
Tyskland för militärutbildning utanför
Hamburg.
Dessvärre
dog
han
i
lunginflammation ett år efter att han
anlänt.

Ni kan hämta det ni vill skänka bort till
Södra Vallgrunds ungdomslokal följande
dagar och tider:
Lördag 10.11. kl 15-16
Torsdag 15.11. kl 19.30 – 20.30

Eftersom jag i våras var på väg till
Hamburg började jag leta uppgifter om
var han kunde tänkas vara begravd. För
det första antog jag att vi talade om en
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massgrav. För det andra tänkte jag att det
kanske inte ens finns uppgifter om sånt
där. Döm om min förvåning då det visade
sig att han återfanns bland hjältegravarna
vid Ohlsdorf, nära flygfältet. Man undrar
om dom på grund av namnet trodde han
var tysk? Det får vi aldrig veta. Hur som
helst ett känsloladdat tillfälle att få lägga
ner blommor vid hans grav.

naturligtvis. Hur få byborna att deponera
sitt viktiga material till förvaring?
- Arbetet med bl.a. elstolpar vid
gästbryggan kan påbörjas, projektpengar
är beviljade. Vattenpost och servicepunkt
för hamnbesökare utreds.
- Taket på SkäriMari-båthuset repareras
med talkokrafter.
- Byabastun kan användas av alla, mot
avgift. Kontaktpersoner Johan Rönn och
Anders Back.
Radhusplaneringskommitté
bildas,
kontaktperson Johan Rönn.
- Sommaröhallens sortiment breddas och
nya
hantverkare
står
i
kö.
Sommaröhallens dragare är Marléne
Ström, Monika Nissander, Karin Måsala
och Maria Schauman.
- Anders Back och Bo Westman har i
somras tjärat ”Välkommen-båten” som så
småningom bör bytas ut, före den faller
sönder.
- Byajulgran sökes.

Då mitt letande efter sommarstuga tilltog
kändes Södra Vallgrund som ett än mer
lockande alternativ än tidigare. Plötsligt
dök det upp ett lämpligt objekt.
Då jag första gången var dit och såg på
stugan ville jag besöka några kusiner som
finns kvar i byn.
Jag var osäker på vägen men fick syn på
en gammal farbror. Innan jag hann fråga
om råd säger karl'n:
- Du måste vara Sven Stolpes son. Ser
precis likadan ut. Han och jag gick på
samma klass.

Byarådet önskar att så många bybor som
möjligt har passligt att vika in till
Sommaröhallen på glögg lördagen 24.11.

Till saken hör att min far dog 1971. Så det
där hade jag inte väntat. Visade sig att
också tanten som ägde stugan hade gått
på samma klass. Det sägs ibland att alla
finlandssvenskar
känner
varandra.
Påståendet verkar åtminstone stämma i
Södra Vallgrund.
Claus Stolpe, Vasa/Södra Vallgrund

I antikvariatet i Sommaröhallen
(som det redan tidigare blev nämnt)
uppnådde vi ett rekordresultat. Allt som
allt såldes 717 böcker och tidningar för
den ofattbara summan 1213,05 euro.

Den här texten sändes i somras in till
Tarmo-butikkedjans tävling om ämnet
”By”. Texten vann ett av de 12
huvudpriserna och kommer att publiceras
i Tarmokalendern för år 2013.

Summan fördelas denna gång på tre
mottagare;
bokägarna,
understödsföreningen för Södra Vallgrund skola samt
antikvariathörnan, som kommer att få
mera ändamålsenliga och väggfasta
bokhyllor under vårens lopp. Alla ni som
givit donationer, alla bokförsäljare och alla
bokköpare är värda 1213,05 tack.

Byarådets styrelsemöte 21.10.
Ett
utdrag
ur
diskussionen
på
styrelsemötet. Mera information fås av
styrelsemedlemmarna.

Kommunalvalet 28.10.2012

- Infomappen om byn färdigställs med
gemensamma krafter, innehåller både
föreningar och företag. Bidrag och förslag
emottages.
Kontaktpersoner
Monika
Nissander och Maria Schauman.
Byastugans
uppvärmningsalternativ
sökes.
- Höstens studiecirkel i arkivering har
påbörjats.
Flera
deltagare
önskas

Röstresultat Södra Vallgrund
Antalet röstberättigade: 148 män och 145
kvinnor, totalt 293
Förhandsröstat hade 9 män och 11
kvinnor, totalt 20
På valdagen röstade 87 män och 91
kvinnor, totalt 178
Röstningsprocent: 67,5%
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Parti
Kandidatnummer,

namn,

antal

röster:

Julhälsningar

Samlingspartiet
2. Alonen Lasse 1 röster
6. Östergård Anneli 1

Nästa
nummer
av
Söderbybladet
utkommer passligt inför jul. Du kan sända
julhälsningar via tidningen till dina vänner
om du meddelar mig före 7.12.

Kristdemokraterna i Finland
9. Björkman Lena 1
11. Hellström Patrik 1
12. Kanto Kaj 1

Åsikter önskas
Man vill ju naturligtvis att alla skall ha lika
nytta
av
tidningen
och
kunna
marknadsföra sina evenemang på lika
villkor. Materialinsamlingsdagarna går oss
förbi och vi hinner inte riktigt med alla
gånger. Vi, allra minst jag, har inte riktigt
koll på när förra tidningen kom, när fem
veckor gått och när nästa deadline är.

Finlands socialdemokratiska parti
19. Eriksson Kim 2
21. Hjerpe Alf 4
31. Ljungqvist Björn 1
Svenska folkpartiet i Finland
43. Ahlbäck Linda 2
44. Asplund Charlotta 1
48. Beijar Marcus 1
56. Gammelgård Lena 8
60. Gästgivars Lars 7
62. Holm Bjarne 1
64. Håkans Henrik 2
65. Håkans Johan 42
67. Ingman Leif 1
71. Köhler Bruno 1
72. Lithén Carola 4
74. Luther Michael 8
81. Pensar Anna 1
92. Sund Rolf 83
97. Thölix Peter 1
99. Örndahl Dan 1
Vänsterförbundet
100. Andersson Lars-Johan 5
102. Håkans S. Stefan 3

Därför startar jag en liten gallup här med
frågan ”Tycker du att Söderbybladet borde
utkomma varje månad ett visst datum?”
Är det lättare för freelance-skribenterna
och styrelsemedlemmarna i föreningarna
att planera sina inlägg om vi får det som
rutin att tidningen kommer ut t.ex. före
den femtonde varje månad?
Och kan vi samtidigt göra om tidningen till
ett mindre format, d.v.s. hälften av
nuvarande tidning, så vi kan läsa om det
mest väsentliga i byn, men oftare, utan
utfyllningsmaterial?
Inga
förändringar
sker innan Byarådets årsmöte fattar
beslut, eftersom eventuella ändringar ger
ökade kostnader för Byarådet och kräver
ökat engagemang hos tidningsutdelare,
skribenter och redaktion.

Perussuomalaiset
107. Kuusalo Jukka 1
108. Westerholm Micael 3

Svar på gallupen och åsikter på tidningen
(nu och i framtiden) tas emot via
postlådan, eposten och per telefon. Även
öga mot öga, om vi råkar råkas.

Järkiliitto-Det är vi yhteislista
117. Orrenmaa Olli 1
122. Alestalo Tiina 1
123. Lumme Pirkko 8
Statistiken insänd av Margareta Hjerpe

Tack för din åsikt!
SÖDERBYBLADET
Nästa tidning utkommer omkring vecka 50.
Material önskas senast 7.12.2012 och kan riktas
till
Monika Nissander
Bråthagavägen 23 A
65930 SÖDRA VALLGRUND
Tfn 040 58 679 58
e-post: monika.nissander(a)netikka.fi
www.korsholmsskargard.fi > föreningar och
samfälligheter > Södra Vallgrund Byaråd r.f.

Annonsera i Söderbybladet
samt på Byarådets internetsida, det lönar
sig! Jag fick ett e-postmeddelande som
löd “Hej, Vi skakade hand med en
försäljare: vi fick äntligen en villa! Så,
tusen tack för annonsen, den behövs inte
mera!”
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