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BYAFEST 13.7.2013
Sommartorg kl. 10-18
Rökt sik, nypotatis samt mycket annat säljs vid Sommaröhallen. Hantverkarna
ordnar lotteri med många fina tillverkade saker.

Bakluckeloppis vid byabryggan kl. 11Väderreservation. Gratis plats, sälj ur bilens baklucka, ta med släpvagnen eller eget
bord. Meddela tidningens redaktion om ditt deltagande. Sommaröhallens antikvariat
deltar också, antingen vid gästbryggan eller i arkivet, beroende på väder och vind.
Försäljningen pågår tills försäljarna slutar.

Visor vid Sommaröhallen kl 11-12
med Karin Sandqvist och Jan-Erik Elfving.

Laxsoppa i Lokalin kl 12Laxsoppan serveras från och med klockan 12 så långt som den räcker. Pris för vuxna
är 7 euro/person, matgäster under 12 år betalar 5 euro och barn under 7 år äter gratis.
Till soppan serveras hembakat rågbröd och till efterrätt fås kaffe och mockaruta.

Ponnyridning vid lokalin kl 12-14
Stall Orkidé ordnar ponnyridning på lokalgården, 2 euro.

Allsång vid Granösunds fiskeläge kl 16Närmare program inne i tidningen
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kontakt till redaktionen eller berätta mer
på Vallgrunds Facebooksida!
Likaså frågas det på Facebook-sidan efter
gamla foton med skäri-tema. Vallgrund
med omnejd i fest och arbete, vardag som
helg. Har ni gamla foton från tiden före
sista krigen, dela gärna med er till oss
historieintresserade med rötterna i vår
underbara skärgård!
Med vänlig hälsning
Tom G J Roth

Det händer vid Granösunds
fiskeläge!

Det händer vid Granösunds fiskeläge!

Målningstalko
Tisdag 9.7. kl. 10 målas Svennas stuga
och den nybyggda hallen vid Granösund
fiskeläge med rödmyllefärg. Om det
behövs fortsätter vi onsdag 10.7. Replot
skärgårds
hembygdsförening
bjuder
talkoarbetarna på kaffe och bulle.
Möjlighet att grilla över spisens öppna eld
finns för dem som så önskar.

UF Havsbandet informerar
Barnens Kalasturné kommer på besök
17.7.
kl
17-19
till
UFH
lokalen.
Programmet
består
av
teater:
Mästerkatten i stövlar, musik: Apan
Anders,
Drängen
Kaj,
pyssel
och
servering.

Allsång
Lördag 13.7. kl. 16 firas Byadagen med
allsång. Bo Lund med dragspel leder
sången och underhåller. Linnea Tallgård
läser dikter av lokala författare. Under
pausen serveras kaffe med hembakt bulle
för 5 euro.

Partylite

Aktivitetskvällar
Varje torsdag hålls aktivitetskvällar kl.
18–21.
11 juli Fiskskinnsgarvning och produkter
gjorda av Madde in Bergö och Optifish –
fin mat av gädda mört och id, Caroline
Holm
18 juli Kvarkens sushi, Björn Helsing och
Gör ditt eget gäddrag, Johan Nydahl
25 juli Smycken av fiskben, Kristina
Juvas
1 augusti Torkad fisk – hur kan den
användas, Harry Roos
Understöds av Kustaktionsgruppen i
Österbotten och Europeiska fiskerifonden.

Hej!!
Är du intresserad av att vara värdinna för
en Partylitevisning i sommar och få fina
erbjudanden för dej och dina vänner?
Kontakta mej, din oberoende
Partylitekonsult i byn!
Du får den aktuella månadens
erbjudanden när du kontaktar mej.
Partylitekonsult
Louise Bengs
0503755314
Examen

Varmt välkomna!
Replot skärgårds hembygdsförening r.f.

Det börjar bli mer regel än undantag att
någon ramlar ur listan när information
skall spridas. Vad kan vi göra åt det?

Hej alla Vallgrundbor!

Här följer en uppdaterad lista:
Oskar
Snygg
erhöll
kombiexamen,
verkstadsmekaniker från YA och student
från Vasa aftonläroverk
Niklas Gädda erhöll också kombiexamen,
underhållsmontör från YA och student från
Vasa aftonläroverk
Joakim Yrjas erhöll fordonsmekanikerexamen från YA
Ida Palomaa erhöll studentexamen från
Korsholms gymnasium.

På Vallgrunds Facebook-sida har det på
senare tid undrats över en sak:
Under det så kallade Krimkriget landsteg
engelsmännen i Södra Vallgrund för att
ställa till problem. Med sig lär de ska ha
haft en sjöman som talade Vallgrunddialekt och som kände till namn på folk
och gårdar. Vet nån eventuellt namnet på
denne? Eller känner till mer än vad som
berättas i ”Vallgrund-min hembygd”? Ta
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Vallgrundböckerna marknadsförs indirekt i
Claus Stolpes kolumn i Vasabladet 20.6.
då
historien
om
engelsmannen
i
Bråthagan nämns.

Främmande växter på rymmen
Vikuriprojektet startar 10.7. kl 18 vid
Sommaröhallen. Vi tar itu med lupinerna
och jättebalsaminerna, häng med! Att
plocka blommor passar både ung och
gammal!

Gabriella
Westergård
söker
lindor/ängsmark på arrende. Hon röjer
upp och sår in hövall själv.

Efterlysning

Mika Kentta vann med allmänhetens
röster en fototävling, som en radiostation
ordnade, dit han sänt in en svartvit bild av
Replot bron nattetid. Mycket fin bild,
grattis till vinsten!

En skylt- eller provdocka efterlystes
tidigare i år, via mig, för en utställning av
kläder från gångna tider. Men se, det
glömde jag bort att sätta till pappers...
Finns det någon som kan låna ut sin för
en längre tid?

Protokollsutdrag
Södra Vallgrund samfällighets ordinarie
delägarstämma hölls i skolan fredagen
den 26 april 2013.

Läst och lånat
Facebook är bra till mycket, tänk vilken
mängd information där sprids. Läs t.ex.
här:

Närvarande fanns drygt tio delägare.
De ordinarie ärendena såsom presentation
av bokslut och verksamhetsberättelse
gicks igenom och styrelsen beviljades
ansvarsfrihet.

Pontus och Marie Fred efterlyser några
gamla stockar från exempelvis ett timrat
uthus. De behöver en stock på cirka 5 m
och två 3 meters bitar. Kanske några
kortare stumpar till också. Allt skulle bli
enbart dekorativt så hållfasthetskrav har
de inte. Gärna skulle stockarna få vara
relativt torra.

I tur att avgå från styrelsen var Anders
Back med suppleant Johan Anderson.
Båda återvaldes. Till revisorer återvaldes
Birger Sebbas och Ole Rönn, och deras
suppleanter är Karl-Johan Smeds och
Bengt Håkans. Övriga styrelsemedlemmar
är Rolf Sund och Rolf Snygg.

Linda Ehn meddelar att ett äldre
bostadshus, 3 rum och kök, uthyres i
Södra Vallgrund. Man kan höra av sig till
henne om man är intresserad.

Följande personer hade ansökt om, och
blev
beviljade,
hamn
och/eller
båthusplats:
Anita och Kauko Ruotsala.
Tanja Ruotsala och Jonas Hägglund
Pontus Fred
Kimmo Kauppila och Anna Salmi
Timo och Maarit Rappe
Lilian Westerlund och Leif Galls

Skäriteatern har haft premiär i dagarna.
Föreställningarna pågår till den 14.7.
Bokningar på nummer 044 0196499.
Smörgåstårtor kan man beställa av Patrik
Björkman som drev Vallan tidigare. Beställ
per telefon 040 3524297.
I ett inlägg diskuterades Björköby-bon E.
Elof Nymans öde. Han har plats i
hjältegraven, men på minnesstenen står
ett datum som är ett halvår innan
vinterkrigets utbrott. Är det ett skrivfel,
eller känner någon till hur det föreligger?
Enligt minnesstenen dog han i mars 1939
på Fort Karlö.

Replot Skärgårds hembygdsförening
hade anhållit om att få överta en hamnoch båthusplats intill museiområdet vid
Kalvholmen och samtidigt få arrendera ett
större område för sin verksamhet.
Anhållan bifölls.
Skogsskötselåtgärder på
områden
diskuterades
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samfällda
och
det

redogjordes för den skogsvårdsplan som
uppgjorts
i
samarbete
med
skogsvårdsföreningen. Planen godkändes
av stämman och sysslomännen gavs i
uppdrag att genomföra åtgärderna.

båthusplatser där det bl a stipulerades att
båthus skall användas till förvaring av
båtar, fiskeredskap och dylikt och inte
göras om till lusthus. Styrelsen hade i
enlighet med detta reglemente närmat sig
en båthusägare
och bett om en
redogörelse för användandet av dennes
båthus, samt anmodat att en badtunna
som placerats invid båthuset på samfälld
mark skulle flyttas bort. Båthusägaren
sade sig använda båthuset i enlighet med
gällande regler och att han inte kommer
att flytta bort badtunnan eftersom sådana
inte
uttryckligen
är
förbjudna
i
reglementet.

Under mötespunkten ”Placering av
samfällighetens
tillgångar”
presenterades ett förslag som skulle
möjliggöra för samfälligheten att delta i
det radhusprojekt som är under planering
i byn. Förslaget gick i korthet ut på att
samfälligheten,
om
det
skulle
bli
nödvändigt för projektets genomförande,
kunde
köpa
en
aktielägenhet
i
bostadsaktiebolaget och i o m detta uppnå
en dubbel nytta; bättre avkastning än en
vanlig spardeposition, och stöd till ett
lokalt projekt som kan vara av stor
betydelse för byn.

På årets stämma blev det en mycket livlig
diskussion i ärendet. Båthusägaren som
var närvarande försvarade sin åsikt och
några andra mötesdeltagare ansåg också
att badtunnans placering inte kan störa
någon och kontentan av en lång
diskussion blev att badtunnan får stå på
samfälld mark åtminstone till nästa års
stämma, samt att styrelsen gavs i
uppdrag att komma med förslag till regler
för användande av samfälld mark, baserat
på skriftliga förslag från delägarna.

Förslaget fick stöd från en del av
mötesdeltagarna medan andra ansåg att
informationen inte räckte till för ett beslut.
Till slut beslöts att inte i detta skede
godkänna förslaget utan att ärendet
måste tas upp på en ny stämma om det
blir nödvändigt.

Sommarprogram

Informations- och övriga ärenden
-Städning av Söderlunds båthusplats vid
Kalvholmen
utförd
enligt
tidigare
stämmobeslut.
-Hamninvestprojektet som inbegriper bl a
elektrifiering av bryggan i Sommarösund
framskrider.
-Muddringen vid Skatan ej slutförd.
Muddringen vid Granören har ej påbörjats,
båtklubben bör påminnas om saken.
-Samfälligheten har i en skrivelse till
Replot samfällighet intygat att man inte
har några anspråk på Utgrynnan och
Storkallan.
Områdena
tilldömdes
sedermera Replot Smf.
-Ett utlåtande angående delgeneralplan
för byn har lämnats in till kommunen.
-Uppgörandet av delgeneralplanen för byn
har även till föjd att uppdateringen av
arrendepriserna hänskjuts till nästa års
stämma.
-Öists båthus har flyttats från Skatan till
Kalvholmen, där Mikael Weckström skall
rusta upp det.
-Samfällighetens
årsstämma
2011
godkände ett reglemente för båt- och

Gårdsloppis är under planering även i
sommar, hör av dig om du vill
marknadsföra
ditt!
Bakluckeloppiset
kommer fort emot, men det behöver inte
vara så väl förberett, ta fram fem-tiofemton saker och prissätt dem. Det är inte
mängden saker som avgör, det är
stämningen som säger om byafesten
lyckas eller ej. Hör av dig, så träffas vi vid
byabryggan! Lyssna även på Radio Vega
Österbotten, vi skall försöka få in en
reklamsnutt där också, mot slutet av
veckan.
Även öppna trädgårdar kan ordnas,
datumet är fritt, hör av dig, så kommer vi
på besök när din trädgård är som finast!
Njut av sommaren!
SÖDERBYBLADET
Södra Vallgrund Byaråd r.f.
Monika Nissander
Tfn 040 58 679 58
e-post: soderbybladet(a)outlook.com
www.korsholmsskargard.fi > föreningar och
samfälligheter > Södra Vallgrund Byaråd r.f.
4

Material till nästa tidning
kan inlämnas före vecka 33.

