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Årsmöte
Södra Vallgrund byaråd r.f. håller årsmöte
24.3.2013 kl 18.00 i UF-lokalen.

... är en publikation som utkom i förra
veckan. Tankarna är Inga Doktars, och är
korta vältänkta stycken som Inga framfört
som inledning till marthamötena under
åren 1995-2011. Därtill ingår redogörelse
om
tillblivelsen
av
löparna
i
församlingshemmet ävensom rabatten och
minnesstenen på begravningsplan vid de
gamla järnkorsen.

Efter mötet diskussion om vårt
”radhusprojekt”.
Föredragningslista
§1 Mötets öppnande
§2
Val
av
mötesordförande,
viceordförande och sekreterare samt två
protokolljusterare och två rösträknare.
§3 Konstaterande av mötets laglighet och
beslutsförhet
§4 Godkännande av föredragningslistan
§5
Redovisning
av
bokslut
och
verksamhetsberättelse, samt revisorernas
utlåtande.
§6 Fastställande av bokslut och beviljande
av ansvarsfrihet åt styrelsen och övriga
redovisningsskyldiga.
§7 Fastställande av verksamhetsplan,
budget och medlemsavgiftens storlek.
§8
Val
av
ordförande
och
styrelsemedlemmar istället för de som är i
tur att avgå.
§9 Val av revisorer och suppleanter för
dessa.
§10 Övriga ärenden
§11 Mötet avslutas

Publikationen kan köpas för 5 euro i
Sommaröhallen på måndagar kl 18–20.30
då arkivgruppen är där, eller sedan
Sommaröhallen öppnas.
Hans Söderlund
Älgsoppa
Älgjägarna i Södra Vallgrund bjuder
sedvanligt markägare och bysbor på
älgsoppa i lokalin söndagen 17.3. Hjärtligt
välkomna!
Upphittat
Ett par fina, mönsterstickade damvantar
upphittade på Allévägen. Finns hos Britta
och Nils-Erik, Allévägen 10.
Stall Orkidé

Välkommen!
Sommarpersonal
2013 sökes

för

sommaren

Stall Orkidé
-Terrängturer
-Nybörjarlektioner
-Hästskötardagar
Stall Orkidé erbjuder även
STÄDTJÄNSTER
i Replot skärgård från 25€/h
Gabriella Westergård
tel. 044 510 8458

Är du intresserad av att jobba i vår butik i
sommar?
Kanske du rent av har möjlighet att börja
jobba
fredagar/lördagar
i
vår
och
eventuellt fortsätta med det på hösten och
vintern?
Skriv och berätta om dig själv till
svhlg@netikka.fi eller lämna in din
ansökan till butiken senast 15.3.2013.
För ytterligare uppgifter ring 044 5807
601/Birger Sebbas
Södra Vallgrund Handelslag

Guide/projektarbetare
En lediganslagen plats för sommararbete i
byn finns nu på arbets- och näringsbyrån:
Granösunds fiskeläge är ett område med
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12 olika byggnader som återspeglar en
fiskares liv och leverne i skärgården. Vi
bjuder på aktiviteter av olika salg och har
i somamr ett KAG-projekt med tema
”Fiske förr och nu” Till arbetsuppgifterna
hör att guida besökare, att ta hand om
grupper och planera deras besök och att
bistå vår projektledare vid planering och
utförande av sommarens KAG-projekt.

Melvin Karl-Edvin Wik f. 14.10.2012.
Föräldrar Lotta Westergård och Mikael
Wik.
Olivia Lilja Maria Furu f. 21.10.2012.
Föräldrar Sandra Wester och Jan Furu.
Avlidna
Linnéa Maria Nyback
f. 15.6.1930 d. 6.12.2012

Vi söker en person som brinner för att
förmedla skärgårdens historia och med
följande egenskaper: gladlynt, positiv,
drivande med egen motivation, öppen för
att
värdera
nya
idéer,
god
samarbetsförmåga, flexibel vad gäller
arbetsresor
och
resor
(egen
bil),
språkkunnig (sv, fi, eng). Lön enligt avtal
för museer. Deltidsarbete fr.o.m. 16.4.
men
25.6.–11.8.
minst
5h/dag.
Ansökningstid till 22.3.2013 kl 18.00.

Lester Torleif Ståhl
f. 11.10.1948 d. 7.12.2012
Södra Vallgrund-skylten
Rolf Snygg och Johan Yrjas skruvade
häromveckan fast Södra Vallgrund-skylten
som hoppat ur gängorna och rasat ner.
Samtidigt
då
de
var
ute
på
skyltfastskruvaruppdrag rätade de upp
Sommaröhallsskylten också. Tusen tack!

För mera information kontakta Replot
Skärgårds
hembygdsförening
r.f.:s
ordförande Maj-Len Vestergård 0500
364 795.

Förmedlat tack
Stort tack till den som plogat infarten åt
mig!
Claus Stolpe
texten är skriven 17.12.2012 i ”Vallgrund
och resten”-gruppen i Facebook.

Korrigeringar
Det kom korrigeringar till förteckningen på
födda och döda från år 2012. Tack till alla
som hjälpt till och skickat in information!
Speciellt viktigt är det att få de nyföddas
information till byarådets kännedom så
fort som möjligt, så att byns gåvor till de
nya byborna numreras i rätt ordning.

UF Havsbandet
Årsmöte hölls söndagen 24.2. Styrelsen
för verksamhetsår 2013 ser ut som
följande:
Ordförande Sanna Sund
viceordförande Annelie Sten
sekreterare Ann Anderson
vicesekreterare Tina Back
kassör Mariella Gull
vicekassör Monika Nissander
Styrelsemedlemmar är Camilla Yrjas,
Christoffer Storgård och Marléne Ström.
Suppleanter är Carolina Sund, Felicia
Anderson och Nina Kullberg.
Nycklar till lokalin finns hos Sanna,
Annelie, Mariella och Christoffer.

Materialinsamlingen
till
spalten
som
publiceras nästa år har redan börjat, så
dela med dig av informationen när som
helst.
Här kommer alltså informationen på nytt:
(och vi fyller naturligtvis på igen, om det
ännu är någon vi inte har fått information
om)
Födda i byn år 2012
Benjamin f. 4.2.2012. Föräldrar Annika
och Jens Brokvist.

Hyror
och
medlemsavgifter
för
verksamhetsår
2013
är
följande:
Medlemsavgift 2€ för personer under 18
år och 4 € för vuxna eller 10€/familj (2
vuxna samt barn under 18 år).

Evert Erik Elliot Fred f. 23.8.2012.
Föräldrar Marie och Pontus Fred.
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Hyror för medlemmar/icke medlemmar:
Lokalen (sal+serveringsrum)
sommar 100/130€
vintertid (1.10–31.3) 140/190€
Serveringsrum
sommar 40/60€,
vinter 60/80€
Möteshyra 25€ eller inkomster från
kaffeservering.
Kylrum 30€/dygn
Bröllop
sommar 200/250€,
vinter 250/300€
I bröllopshyran ingår hyra för lokalen i 3
dagar + kylrum för 2 dagar.

Sommaröhallen. Vi skulle ha varit ännu
fler, men tyvärr så fick några lämna
återbud. Aldrig tidigare har vi varit så
många på våra träffar, och ett annat
rekord slogs när vi konstaterade fjolårets
försäljning.
Detta
motiverar
oss
naturligtvis att fortsätta, och kanske till
och med få ett ännu bättre resultat i år.
Vi beslöt öppna Sommaröhallen 4.5. med
helgöppet (fre-sö) till en början och öppet
varje dag från och med 27.5. ända till 1.9.
och helgöppet t.o.m. 29.9. Vi har även i
år möjlighet att anställa en person som
hjälper hantverkarna med att hålla öppet
och betjäna kunderna.

För att få hyra föreningshuset till
medlemspris krävs att man betalat
medlemsavgiften i minst 2 år, d.v.s.
aktuella året vid hyrestillfället samt året
innan.

Sommartorg ordnas 13.7. och då hoppas
vi också på andra aktiviteter i byn.
Lördagskryssning till Umeå

I
föreningshuset
förvaras
också
byaservisen. Den kan bybor låna gratis,
för övriga kostar det 84€.

Jag var till Sverige häromdagen. Vi tog
den nygamla färjan över och hamnade i
Umeå. Resan gick galant, vi höll
tidtabellen och vi serverades god mat med
fräscha sallader. Mycket ljud från isen
hörde vi ju, men det hör till den här tiden
på året.

Information om Uf Havsbandet finns också
på http://ufhavsbandet.sou.webbhuset.fi.
Vi finns också på facebook, så ni som är
aktiva där kan gärna ”gilla” oss även där
:)

I Umeå var det sig likt, jag var ju där i
somras också. Passligt med tid har man
på sig också, vi kom till hamnen kl 13
(finsk tid) och beroende på trafiken och
vilket färdmedel man använder så är man
nog i Umeå före kl 14. Sedan har man tid
på sig till kl 17.30 då man får börja tänka
på hemfärden, för man skall vara i god tid
i hamnen före båten far, speciellt då man
har eget fordon. Hur lokaltrafiken funkar
behövde vi inte ta reda på den här
gången. Båten for hemåt kl 19 (finsk tid)
och vi var i Vasa kl 23. Nu vet jag inte hur
flygtidtabellen Vasa – Stockolm - Vasa är
för tillfället, men för 60 euro kommer du
nog inte utomlands för en dag på annat
vis.

Vi tar givetvis gärna emot idéer och
förslag
på
verksamhet!
Vårens
verksamhet består av bl.a. öppet hus
kvällar för lågstadiebarn, mysfredagskvällar för ungdomar. Filmkväll för
lågstadiebarn ordnades på sportlovet.
Vinden används av byns pingisspelare.
Vappenfest ordnas också i år på vappen,
tisdag 30.4. Festen är ännu under
planering men god mat och efteråt dans
till tonerna av Tremolo blir det. Vi
återkommer
i
nästa
nummer
av
söderbysblade för närmare information,
men ni kan nu redan boka in kvällen i
kalendern! :)
Styrelsen önskar alla
en solig och skön vår!

Taxfree-butiken, som inte sålde skattefritt
längre, men nog andra storlekar på
karamellförpackningarna än vad vi får i
land, var riktigt passlig. Vi kom inte ihåg
vad starkspriten kostar i brännvinsbutiken
så vi lämnade den oköpt. Antagligen är
prisskillnaden inte stor. Däremot köpte
jag karameller. På karamellavdelningen

Hantverkarmöte 10.3.
På söndagseftermiddagen träffades 42
hantverkare på Berny´s för att planera
sommarens öppethållning och program i
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såg jag även Hemgårdens choklad. Då
kom jag genast att tänka på att vi kunde
använda färjan som marknadsföringskanal
även för vår bys sevärdheter. Det kan väl
inte vara omöjligt att ordna?

Andra marsprojekt är ju även soppdagen
och byarådets årsmöte, så skriv in de
aktiviteterna i kalendern också. Och
flyttfåglarna är väl snart på kommande, ni
som antecknar vårtecknen får gärna dela
med er.

Läst och lånat

Hört och berättas vidare

Vbl 7.3.2013
Markvägens
väglag
håller
årsmöte
24.3.2013 kl 17.00 i Södra Vallgrund
lågstadium. Styrelsen

Jag hörde att 30 % av personalen inom
Korsholms
kommun
kommer
att
pensioneras inom de kommande tio åren.
Det blir många nyrekryteringar det, med
tanke på att personalen uppgår till 1500
personer.

Folkhälsan
i
Replot
annonserade
i
föreningsspalten i Vbl häromdagen att på
lördag 16.3. är det dags att pröva på att
gå med snöskor. Man samlas kl 13 vid
grillplatsen vid Fort Sommarö och Kika
Fogelberg leder gruppen under ett par
timmar i blandad terräng. Sen kan man
grilla och äta (ta med egen matsäck).
Ingen avgift, men anmälning på förhand
till Marika Nylund 0500 564808 eller
Susanne Nabb 044 5270170.

Skoj
Den här vitsen läste jag i brorsonens EOStidning:
Magistern:
- Vad kallades kejsaren av Ryssland?
Lille Karl:
- Tsar
Magistern:
- Och hans hustru?
Lille Karl:
- Tsarinna
Magistern:
- Deras barn då?
Lille Karl:
- Tsardiner...

Annat skoj som jag hittade på Folkhälsans
hemsidor var bland annat ”Tjejgruppen”
och att en tjejgrupp i Vallgrundbyarna är
på gång. I Replot samlas tjejgruppen
varannan tisdag i församlingshemmet och
ledare är Sara och Jenny Lund, men ny
(eller kanske nya) ledare sökes för
tillfället. Kontaktperson är Malin Snickars
050 566 3034.

Jaha, sen då?

Böcker

Här skulle vi kunna marknadsföra om
något jättespännande och rysligt roligt
och
megaviktigt,
eller
bara
något
alldagligt som händer runt omkring oss,
men vad skulle det kunna vara? Om du
har något på gång så hör av dig, för då
kanske det kommer ett nytt nummer
snart.
Vi syns på Byarådets årsmöte!

... finns det i massor i Sommaröhallen. Vik
in en måndagskväll mellan 18 och 20.30
så får du se utbudet. Vi säljer böckerna
kontant
för
tillfället,
ända
tills
Sommaröhallen öppnar. Då startar vi upp
bankkortsapparaten igen.
Marsprojekt

SÖDERBYBLADET

I trädgårdstidningarna nämns marsmånad
som perfekt för bl.a. frösådd av växter
som kräver lång grotid. Man skall även
täcka över barrträden och unga träd för
solen nu. Nu är det bra tid för klippning av
äppelträd innan bladen slår ut. Aska kan
du sprida ut runt äppelträdet och
bärbuskarna samt på gräsmattan och i
trädgårdslandet.

När nästa tidning utkommer är ännu oklart,
Byarådets årsmöte på söndagen 24.3. fastslår
tidningens öde nu och i framtiden. Kom gärna
och delta i diskussionen.
Monika Nissander
Tfn 040 58 679 58
e-post: monika.nissander(a)netikka.fi
www.korsholmsskargard.fi > föreningar och
samfälligheter > Södra Vallgrund Byaråd r.f.
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