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Projektet skulle vara en viktig investering
för byns framtida utveckling. Bristen på
hyreslägenheter har under en längre tid
varit stor i vår del av skärgården samt
förhoppningsvis finns det bybor som är
villiga att fortsätta bo i byn när man blir
äldre, men kanske inte vill ha stora
gårdsplaner och fastigheter att sköta. Till
dylika projekt behövs finansiering och en
god planering. Därför vänder vi oss till Er
för att få reda på om det finns intresse
bland bybor att köpa aktier i radhuset
eller om det eventuellt finns intresse att
hyra en lägenhet i radhuset.

öppethållningstider
må-fre kl 15-19
lö-sö kl 11-18
Till
julklappssäcken
rekommenderas
UFH:s kalender och frågesportspelet
Pampasspelet, eller varma vantar och
sockor. I stället för julblomma kan du
köpa tryffel gjord i Oravais! Fina julkort
finns att välja mellan och även mycket
läsvärt i antikvariathörnan. Nytt för
säsongen är t.ex. läderprodukter, bland
annat små väskor och glasögonfodral. Vi
har även andra nya produkter, bland
annat hattar och mössor av olika lokala
designers.

Tag kontakt med undertecknad om minsta
intresse för projektet finns, även om Ni
har övriga åsikter om projektet kan Ni ta
kontakt. För att projektet skall framskrida
ber vi intresserade att ta kontakt före
30.12.2012.
Johan Rönn tel. 050 3130696
johan.ronn(a)suomenetab.fi

Sommaröhallen stänger onsdagen 19.12.

Lucia- och julfest

Radhus i Södra Vallgrund?

Södra Vallgrund skola i samarbete med UF
Havsbandet och Södra Vallgrund skolas
understödsförening önskar alla föräldrar,
syskon, mor- och farföräldrar, övriga
släktingar till skolbarnen samt alla bybor
hjärtligt välkomna på Lucia- och julfest
13.12.2012 kl 18.00 då Luciatåget
startar från skolan till lokalin, därefter
Lucia- och julfestprogram i salen samt
lotteri och kaffeservering.

Byarådet har under flera års tid haft som
målsättning att undersöka vad det finns
för möjligheter till ett radhusbygge i
närheten av vårt ”byacentrum”.
Under hösten har det bildats en
arbetsgrupp som fått i uppgift att
undersöka vad det finns för intresse i byn
samt hur man skall gå till väga med
finansiering, planering m.m.

UFH säljer sin kalender i lokalin på
torsdagen för jubileumspriset 8 euro/st.
200 första bjuds också på 110-års
jubileumstårta av UF Havsbandet.

Arbetsgruppen består av Johan Anderson,
Anders Back, Sune Back, Rolf Sund och
Johan Rönn. Gruppen har träffats en gång
för att diskutera alternativa ställen i byn
samt fundera kring fortsatt planering av
projektet. Våra tankar, som kan justeras
enligt behov, är 3-4 lägenheter i ett plan,
2-3 rum och kök (50-70 m2). Priset på
lägenheterna skulle uppskattningsvis ligga
mellan 1500-2000 €/m2.

Utmärkelsetecken
Helge Martois tilldelades Medalj av
Finlands
Vita
Ros
Orden
på
självständighetsdagen i år. Gratulationer
till utmärkelsen!
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Ungdomar i byn!
Norra

Vallgrund
UF
ordnar
tomteuthyrning i år igen. Hör av er till
Patrik Björkman om ni är intresserade
att vara tomtar på julafton, ni blir ersatta
med 10€ / hushåll ni går till, så ni kan
tjäna en bra slant extra!

GRANÖSUND
Sommaren 2012
Tack alla ni som besökt och på olika sätt
jobbat och stått i för att hålla fiskeläget i gång.
Vårt besökarantal steg i år med 300.
Antal besök blev 1 200.
Vi tackar för gott samarbete med andra
organisationer i byn samt önskar er alla
en riktigt God Jul och
ett Gott Nytt År.

Lämna meddelande direkt åt honom på
facebook eller ring/sms'a till 040 352
4297 om ni kan delta. Chaufförer ordnas
från NV UF's sida.
Marthagruppsträff i Vallgrund
Den nya marthagruppen samlas på skolan
onsdagen 12.12. kl 18.30 för en julträff.
Vi funderar på vad vi vill göra av allt
inspirerande som finns att göra som
Martha, och så låter vi namnförslagen
hagla – eller stillsamt singla ner.
Framförallt samlas vi och varvar ner i god
samvaro. Kom med!

Replot skärgårds hembygdsförening r.f.
**********************

Läst i ByaNytt 9/2012

Litet om festkultur

Märkte ni tävlingen ”Känn ditt Korsholm”
som fanns i ByaNytt 8/2012 och/eller
lösningen som fanns i följande nr?

När jag hörde att en tidning skulle
utkomma till julfesten, kom jag att tänka
som så, där kan man visst skriva om vad
som ligger en närmast på hjärtat.

Man skulle känna igen butikerna runt
omkring i kommunen, och jag la märke till
att vår butik hade 100 % mer ”bilande”
kunder än vad Replot Sale hade då
bilderna togs.

Och jag måste fråga, tycker ni inte alla att
det borde bli bättre ordning på våra
fester?

Julhälsningar

Jag har nu besökt flera sådan under den
närmast gångna tiden. Programmen har
varit rätt så goda men publiken har
sorgligt nog inte värdesatt desamma som
den bort. Vad kan detta bero på? Låt mig
dock få uttrycka min mening om saken.
Och jag hoppas ingen tar illa upp!
Därför: Alla veta säkert huru man bör
uppträda när en fest är arrangerad och
man besöker densamma. Dock tycker jag
att det är beklagansvärt huru publiken
mottar arrangörernas arbete. Densamma
torde också vet att många kvällar har
offrats
just
för
att
förströ
de
festbesökande med ett program så trevligt
som
möjligt.
Därför
borde
tas
i

Fridfull jul & Gott Nytt År
önskar vi släkt och vänner
samt alla andra som vi känner
Sonja och Edd Stagnäs
**********************
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betraktande att envar skulle göra festen
stämningsfull.

slut. Trappan opp på vinden var så skurad
att alla som gick förbi, sågo ingenting på
en lång stund efteråt. Gården var så
sopad att rötterna på träden som där
växte, hade slagit öglor och stodo opp
ovanför jorden. Matbordet därinne var en
bokstav ur alfabetet och dekorationerna i
taket och på golvet darrade i spänning och
nervositet. Serverskorna bytte om dräkt
var femte minut för att se vad som
passade bäst.

Och detta med det 1:sta kom alltid i tid.
2:dra gå inte ut och in när som helst.
Endast under pausen. 3:dje sitt tyst och
stilla under det programmet utföres.
Kom ihåg att där finns såna som önskar
höra på det som förevisas, tag hänsyn till
dem, om du inte själv är intresserad. Om
ett musiknummer spelas så sjung inte
med, det får du göra under allsången. Och
först som sist, de som önska använda
rusdrycker, så kom ihåg håll dig då borta
från ungdomslokalen. Den är ingalunda
gjord för detta ändamål. Önskar man en
kväll i deras sällskap sitt då hemma hellre
eller på något annat passande ställe.
En festbesökare
Ur UF Havsbandets handskrivna tidning
(odaterat, stämmer dock än i dag)

Mitt i allt fick portvakten se ett dammoln
vid horisonten som kom allt närmare. Det
visade sig vara bilar med tak och bilar
utan tak som ljudlöst kom rullande till
porten. Ty bilarna visste att med en så
hög herre i bilen så fingo de inte ge ett
ljud ifrån sig. Karavanen steg långsamt på
egna ben opp till huset och en man av byn
hälsade välkommen till höger och vänster.
Välinkomna i huset började ministern och
hans följe bänka sig efter rang och
värdighet vid de välfyllda borden och de
väl oppstrukna passopperna skuttade
omkring så svetten rann av dem i
strömmar.

En saga för små och stora barn!
Det var en gång fyra små skärgårdsbyar
som beboddes av ett prima folk. Alla
kände till varandras levnadsöden från
vaggan till graven. Och nu hände sig att
en stor och mäktig herre som kallades
minister skulle komma på besök med sitt
ståtliga följe.

Gästerna åt och åt så fiskfjällen dansade
som snö över golvet och när de måste vila
före gröten, bad de att få höra sånger för
att orka äta mera. Till sist stoppade de
varsin fisk och köttbit i fickan men
fiskstjärtarna stodo opp så allt blev
opptäckt. Ingen missunnade gästerna
dock ty fisk fanns i överflöd.

Den höga ministern skulle låta bygga en
bro åt folket från ön och till sagolandet på
andra sidan havet, om folket fann nåd för
hans ögon. Folket beskärmade sig och
vredo sina händer i förtvivlan och
grubblade och överlade huru de skulle ta
emot den höga gästen. Att det skulle vara
mycket kaffe och mat var en självklar sak
men var ska vi ta ä och va ska ä kost sade
de.

Ministern och hans följe sågo ut som
leende mörtpojkar när de togo farväl av
de dödströtta kokerskorna. Så kom
trollkungen fram och trollade fram bilarna
som nu bara gnisslade och skreko i ilskan
över att de fått vänta så länge. Ministern,
röd och grann som en nyskurad
kopparpanna, vinkade och menade att för
den goda matens och för sångernas skull
hade folket på ön funnit nåd för hans ögon
och bron skulle byggas i sinom tid.

Alla
hade
olika
åsikter
om
hela
arrangemanget
och
många
ville
bestämma hur allt skulle vara. Gummorna
i den näst minsta byn hade svårt att sova
den sista natten före ministerns ankomst.
De funderade hur de skulle klä sig för att
ta sig väl ut vid köttgrytorna och
grötfaten. Nå, morgonen randades och
kokerskorna lufsade iväg efter många
spring tillbaka igen efter något de glömt.
Det dukades i det vackraste huset i byn,
som blivit skurat så tio st skurborstar tog

Billyktorna sågo med längtansfulla ögon
hemåt men nu skulle de fara till den
väldiga skutan vid stranden, som väntade
på sin mattyngda minister. Skutan var
förgylld på däcket och silver utanpå och
landfästet var en guldsnodd. Ministerns en
följeslagare hade under färden genom byn
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rövat tre av de flinkaste kvinnorna för att
behålla dem som köksslavinnor. Men när
ministern under sin båtresa blev för mätt
lär han ha skickat damerna tillbaka igen
till byn, så nu är allt frid och fröjd igen i
de fyra byarna tills nästa minister
kommer.

Vi erbjuder denna vecka bland annat
”Vagabonden” av A.M. De Jong, till priset
av en euro, en bok som handlar om
Merijntje Gijzens barndom. Tryckt i
Stockholm 1929 av Holger Schildts förlag
på Ivar Häggströms boktryckeri. Eller
kanske ”Sand lyser” av Evert Huldén
lockar? Tryckt 1956 i Helsingfors också av
Holger Schildts förlag men hos J. Simelii
Arvingars boktrycker AB. Boken säljs för
det överkomliga priset 1,50 euro.

Nu väntar folket på den utlovade bron till
sagolandet
och
staden
med
de
guldglänsande tornen.
Hjärt-Rut
UF Havsbandets tidning 1946

Vidare så har vi nyligen fått in Jerome K.
Jeromes fantastiska bok ”Tre män på
velociped” utgiven av Bokförlaget Bra
Böcker AB 1971. Boken utkom första
gången på engelska år 1900. Endast en
euro!”Nattens väv” av Owe Husáhr tryckt
i Stockholm 1955 säljs för en halv euro,
eftersom boken sett sina bästa dagar,
även om innehållet är lika givande nu som
då.

Knepigt julknåp
1. Vad har Eiffeltornet och fyren på
Valsörarna gemensamt?
2. Är Botniahallen Finlands
a) tredje största
b) andra största
c) största
friidrotts,- boll- och allaktivitetshall i fråga
om den totala ytan?
3. Vad och var är Chrysseborg?
4. När fick öarna Köklot och Värlax
vägförbindelse med fastlandet?
5.
Hurudant
jubileum
firar
den
väletablerade
kammarmusikfestivalen
”Musikfestspelen Korsholm” nästa år?
6. Vem var folklivsforskare och grundare
av Stundars?
7. Vilket århundrade togs Toby stenbro,
den nästäldsta stenbron i Finland som
fortfarande är i användning, i bruk?
8.
Hur
är
fördelningen
mellan
finskspråkiga och svenskspråkiga i vår
kommun?
a) 68 % svenskt 32 % finskt
b) 71 % svenskt 29 % finskt
c) 74 % svenskt 26 % finskt

Utöver dessa har vi en raritet även i Runar
Nyholms ”Udden av Munsala” utgiven i
november 1982 av Nykarleby-Oravais
hembygdsförening i Vasa r.f. En historik
om herrgården Udden i Munsala med
illustration av Leif Strengell. Historiken
säljs för en euro, eller till högstbjudande.
Böcker sätts fram till försäljning på
röda runda bordet vid antikvariatet
passligt till lördag. Anbud med högre
pris emottages innan dess.
Det var allt för i år
”We wish you a Merry
Christmas, we wish you a
Merry Christmas, we wish you
a Merry Christmas
and a Happy New Year”

Det var väl knepigt? Lämna in dina svar
på frågorna till mig, du kan vinna goda
priser! Alla som svarar någonting på alla
frågor tävlar om första priset, vare sig alla
svar är korrekta eller ej. Med andra ord
kan du även gissa. Svaren önskas före
11.1.2013.

SÖDERBYBLADET
Nästa tidning utkommer omkring vecka 4.
Material önskas före 11.1.2013 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.

Läsvärt i vinter
Skynda dig in till antikvariatet, först till
kvarn får köpa de bästa böckerna. Eller
vad sägs om de här?
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