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lö 7.12.
Efter ankomsten till Stockholm kl. 6.30
äter vi hotellfrukost innan affärerna
öppnar. Julmarknader arrangeras bl.a. på
Skansen och på Stortorget i Gamla Stan
och innerstadens övriga shoppingutbud
står till vårt förfogande. Viking Amorella
avgår till Åbo kl. 20.00. Julmiddag i
fartygets buffetrestaurang.

Sommaröhallen stängs 29.9.
I oktober och november vilar vi,
men runt lillajul kör vi igång igen!
Hantverkarmöte hålls 6.10. kl 16.00.

sö 8.12.
Efter sjöfrukost och ankomst till Åbo kör vi
hemåt längs riksåttan med pauser efter
behov.

Kärringtips & ekostädning
Städning ska vara enkelt, roligt, giftfritt
och billigt!

Pris: 280 € för medlemmar, 290 € för
icke
medlemmar
I
priset
ingår:
självständighetslunch,
julbuffé,
2
frukostar, inkvartering i 2-pers. B-hytter,
entréavgift till Skansen julmarknad.

Ila Nordman bjuder in dig på en titt in i
sin städskrubb och delar med sig av sina
bästa kärringtips måndagen 25.11.2013 kl
18.30.
Anmälan
senast
11.11.
till
lilian.westerlund(a)gmail.com (platsen och
avgiften för föreläsningen beror på
deltagarantalet, och meddelas senare)
Arrangörer:
VardagsSmartha
och
UngMartha Replot

Anmälan senast 20.10.2013 till M-L
Vestergård, tfn 0500-364795, e-post:
ml.vestergard@netikka.fi,
som
även
svarar på ev. frågor.
Arrangörer: Replot skärgårds
hembygdsförening och Touring Partner.

RSHF informerar

Efterlyses: Trädstam som delar sig
Du som rör dig i skog och mark, håll
gärna utkik efter ett träd som delar sig i
två och tipsa oss. "Brunnsvippshållaren"
vid Granösunds fiskeläge har nämligen
gjort sitt och behöver ersättas av en ny.
Det som behövs är en rak och stadig
trädstam som delar sig och blir till två
raka stammar. Kontakta ordförande MajLen Vestergård på tfn 0500-364795 om
du får syn på något lämpligt träd.

Julresa till Stockholm, Skansen och
Gamla stan 6.12. – 8.12.2013
fre 6.12.
Avfärd
på
förmiddagen
från
Vallgrundbyarna
med
påstigningsmöjlighet längs vägen. Vi kör till Åbo med
pauser för kaffe och självständighetslunch. Viking Grace avgår kl. 20.55.
Inkvartering i 2-pers. insideshytter.

Läst och lånat
Sara Lund berättade om Skärgårdens
musikskola på Facebook i gruppen
"Vallgrund och resten" så här:
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"Hej! Jag är verksamhetsledare för
Skärgårdens musikskola, vi är en fri
musikskola med målsättningen att alla
barn och vuxna som vill lära sig spela och
sjunga skall få chansen till det i sin
hemby. Musikskolan söker nu fler lärare.
Det är främst en pianolärare till
Vallgrundbyarna vi är ute efter, men även
musiklekisdragare och danslärare kan
anställas. Kontakta mig här på facebook
om du är intresserad. Sprid gärna
budskapet vidare till vänner och bekanta.
Hälsningar Sara"

Sverige. Vi samarbetar med Svenska
Hundfoder AB och funkar som deras
representanter i Finland. Säljer hundmat
främst i parti (åt butiker, kennlar och
andra företag) men även direkt åt kund.
Butiken/lagret
PetProducts
finns
på
Vallgrundvägen 78a i Replot. Nu i sommar
har vi öppet ons-fre 14.00–18.00 lö
11.00–14.00"
"Vi räknar med kallare somrar"
Jag tar tillvara smått och gott ur
Vasabladet för att kunna fylla ut med här
när det krisar. Den här rubriken jag
hittade är från 27.10.2012. Hela Norden
frös förra sommaren, men hur gick det i
år, tro?

Det går säkert bra att kontakta henne på
annat vis också, om lärare eller dragare
vill anmäla sig.
Till samma grupp anslöt sig nyligen Patric
Ahlgren som tillbringade alla somrar i byn
hos mormor och morfar under många år,
och han frågade kanske någon har något
att hyra ut att vistas i 3 mån under
sommaren som kommer?

I övrigt är det en helt saklig helsidesstory
med förklaring på vad det är som gör det
kallare (varma jetströmmar i atmosfären
på cirka 11 kilometers höjd möts av
luftfuktigheten från smältande ismassor
kring Arktis och får kall luft att strömma
ner mot europeiska kontinenten).

Ett mycket viktigt inlägg är Herman
Fogelbergs: "Hej! Hoppas vi alla kollektivt
i Södra Vallgrund kan gå in för att köra
sakta och lugnt med våra bilar... även
kollektivt säga till eller polisanmäla de
som gång efter annan kör för hårt på olika
platser i byn bl.a. Bulleråsvägen mellan
Basskatan
och
Tallstigen.
Även
i
dubbelkurvorna vid Skatavägens korsning.
Vidare borde man få stopp på all form av
lek med bilar, traktorer, snöskotrar m.m.
på allmänna platser och i trafiken... fort
före det händer en olycka." Inlägget
kommenterades flitigt och alla var rörande
överens om att det vi vill ha är en trygg
väg för alla.

En stor del av energiförbrukningen går åt
till att värma vatten. Genom att duscha
snabbt kan du minska förbrukningen. Gör
som Gunde Svan gjorde i tv: klä av dig,
duscha och klä på dig igen på 1 minut och
27 sekunder!
I Vasabladet 22.10.2012 har jag hittat
Ben
Nybergs
insändare
om
Kvarkentrafiken: "Bygg hamn på Replot.
Nästa steg i rutten Vasa-Umeå är att
flytta hamnen ut till Replot. Då sparas det
in 25-30 procent i tid och luftföroreningar.
Ingen knorrar för att linjen går till Umeås
uthamn Holmsund och det är inte mycket
längre ut till västra sidan av Replot än vad
det är mellan Umeå och Holmsund. Här
kan ju Korsholm visa vad kommunen går
för. Bygg en hamn på Replot, den skall dit
förr
eller
senare
på
grund
av
landhöjningen"

Tidigare i sommar fick vi i ovannämnda
grupp läsa fakta om B I G
DOG,
hundpensionatet i byn. Birgitta Granholm
skrev 9.7. såhär "På begäran kommer här
lite fakta om B I G DOG Hundpensionat i
Södra Vallgrund & PetProducts i Replot.
Grundades
1993
av
undertecknad.
Sysselsätter
nu
4
personer.
Hundpensionatet har i medeltal 12
gäster/dygn och är för det mesta
fullbokat. Hundgästerna kommer främst
från Österbotten men även från andra
delar av landet och en liten del från

Vad tycker ni om idén?
I brist på annat kan jag även berätta om
Havstulpanen som Vbl skrev om den 24.
oktober ifjol. En otrevlig överraskning som
många kanske får nu när båten skall upp
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till vinterförvaring. Havstulpanen är ett
litet kräftdjur vars larver gillar att fästa
sig vid båtskrov från slutet av juli till
början av augusti. Larverna är relativt
lätta att tvätta bort med högtryckstvätt
eller
borste,
men
de
fullvuxna
havstulpanerna (som blir 20 millimeter i
diameter) är svårare att få bort. Då
behövs skrapor eller andra verktyg, vilka
kan skada båten. Om man inte tar bort
havstulpanen blir båten långsammare i
vattnet och ökar bränsleförbrukningen. De
kommer
från
Nordamerika,
och
förekommer vanligt i de södra delarna av
Finland. Nu finns de alltså i Österbotten
och Vasa också.

och tänkte att "då det regnar, skall jag
prissätta". Nu har ju semestern "vari å
fari" men inte regnade det något. Och nu
när det idag äntligen regnar, så sitter jag
här och sammanställer nyaste tidningen.
Dessutom så stänger Sommaröhallen nu,
så nu får jag inte visa vad jag har att
erbjuda.
Det betyder att vi får ta till alternativa
metoder. För ut skall de, böckerna alltså,
ut i stora världen där de gör någon nytta.
Och pengarna dit där de gör nytta. De
alternativa
metoderna
marknadsförs
senare, då jag kommit på vilka de är.
Tusenfyrahundrasextio böcker räknade jag
förresten megadonationen till, men då
hade jag nog sålt ett tiotal redan.

Kirppishuone
På Österändsvägen 95 säljer Sonja
Stagnäs antikt och begagnat i nyöppnade
loppiset "Kirppishuone". Nästa gång håller
hon öppet 7.10. kl 12-16. Hon har även
en hemsida: kirppishuone.vuodatus.net.

Huvudbiblioteket
i
Smedsby
håller
förresten på som bäst med försäljning av
avskrivet material. Försäljningen pågår
fram till 4.10.
Tänkvärdheter

Invånarinitiativ

En expert är den person som märker att
någonting är på tok när ingenting
fungerar.

I webbtjänsten Invånarinitiativ.fi kan
kommuninvånarna lägga fram initiativ till
kommunen samt stödja och följa upp
initiativ som lagts fram av andra. Tjänsten
tillhandahålls gratis av justitieministeriet
och är trygg att använda. Enligt
kommunallagen har kommuninvånarna
rätt att komma med initiativ till
kommunen
i
frågor
som
gäller
kommunens verksamhet. Initiativtagarna
ska informeras om de åtgärder som
vidtagits med anledning av ett initiativ.

V kunde alla göra ett mycket bättre jobb
om vi följde alla de goda råd som vi är
beredda att ge till andra!
Jag kan inte ge dig receptet på framgång,
men jag kan ge dig receptet på
misslyckande. Och det är: Försök att vara
alla till lags!
H Bayard Swipe
Också en obegåvad medarbetare kan fatta
riktiga beslut. Se bara på klockan - den
visar rätt två gånger per dygn även när
den står.
Källa: Stora Idéboken

Det går att bläddra bland insända
invånarinitiativ, och jag ögnade igenom
några. Någon föreslår fler roskisar till
Ruka och en annan byte av stadsdirektör i
Raseborg. Förbättring av vägar i Liperi,
jämlikhet i Tammerfors, rabatt på
kollektivtrafikens biljettpris i Kotka och ett
daghem
till
Tuusniemi
har
också
föreslagits. Inga initiativ har via detta
forum sänts in till vår kommun än.

Hösten
Vindruvorna är inne, havtorn har plockats
kilovis och potatisen är i källaren. Vi har
inga äppelträd, men det lär vara ett bra år
för äpplen. Plommonen trillade av, så det
blev
ingen
sådan
skörd.
De
var
åtminstone tre stycken, men jag vet inte
vart de tog vägen och när. Och
körsbärsbusken klippte jag ner, då den
inte ville slå ut blad ens. Kanske nästa

Megadonationen
Jag hämtade ju hem en "megadonation"
till antikvariatet före sommarsemestern
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år...? Gojibärsbuskarna växte på höjden,
men inga bär där heller än. De är dock så
pass nya, att förväntningen inte var stor.

Biljettförsäljningen startar i oktober 2013,
premiär sker 6.2.2014.
Källa: Vaasan Kaupunginteatteri
Höstvisa

Nu då det fläktar lite mer än i somras, så
väntar jag på att det sista av det klippta
sjögräset som flyter på i inre sundet skall
flyta närmare stranden så att det går att
lyfta upp med räfsan. Det lär vara bra
gödning. Jag har samlat sjögräset i en
kompost, och i söndags då jag gick förbi
såg jag att materialet hade sjunkit ihop så
kompostmängden bara såg ut att vara en
fjärdedel av det som lagts dit. Så, mera
vindar eller vågpr upp mot övre sundet
önskas, så att komposten blir fylld.

Vägen hem var mycket lång
och ingen har jag mött,
nu blir kvällarna kyliga och sena.
Kom trösta mig en smula,
för nu är jag ganska trött
och med ens så förfärligt allena.
Jag märkte aldrig förut att mörkret är så stort,
går och tänker på allt detdär som man borde.
Det finns så mycket saker som
jag skulle sagt och gjort.
och det är så väldigt lite jag gjorde.
Skynda dig älskade, skynda att älska,
dagarna mörkna minut för minut,
tänd våra ljus, det är nära till natten,
snart är den blommande sommarn slut.

Nu blir det mer tid att sitta inne, men det
kan man göra annanstans än hemma!
Vasa teater visar denna höst bl.a. "Kaos"
En hejdlös tragikomedi om tre kvinnor en lärare, en psykoterapeut och en
journalist - som försöker få livspusslet att
gå ihop. För Sofia har det varit mycket de
senaste åren, med familjen, huset, skolan.
Hon tvingas ta tjänstledigt. För Julia
uppstår det en farlig relation med en
manlig patient på jobbet. För Emmi brister
det under en parterapikryssning och det
slutar med skilsmässa. Tre kvinnor gör
femton roller. Berättelsen utspelar sig på
ett flertal ställen under ett halvt år.
Händelserna skenar iväg. Under en vinter
och en vår förändras deras liv totalt och
de är närmare än någonsin att tappa
kontrollen.
I
rollerna:
Alexandra
Häggman, Susanne Marins, Carola Sarén.
Spelperiod 18.10.2013 - 25.1.2014 på
studioscenen och på turné. Torsdagen
14.11. kl 19 visas pjäsen i Björkö och
onsdagen 20.11. kl 19 i Karperö.
Biljetterna kostar 23 euro.
Källa: Wasa Teater

Jag letar efter nånting
som vi kanske glömde bort
och som du kunde hjälpa mig att finna.
En sommar går förbi,
den är alltid lika kort,
den är drömmen om det man kunnat vinna.
Du kommer kanske nångång
förr'n skymmningen blir blå,
innan ängarna är torra och tomma.
Kanske hittar vi varann,
kanske hittar vi då på
något sätt att få allting att blomma
(Refräng)
Nu blåser storm därute
och stänger sommarns dörr,
det är för sent för att undra och leta.
Jag älskar kanske mindre
än vad jag gjorde förr,
men mer än du nånsin får veta.
Nu ser vi alla fyrar
kring höstens långa kust
och hör vågorna villsamma vandra.
En enda sak är viktig
och det är hjärtats lust
och att få vara samman med varandra.
Tove Jansson

Gubbrockarna
rules!
Deras
nyaste
musikspektakel för en till 1960-talet med
rubriken "Amazing 60es" I central roll är
Vasa
och
ungdomskulturen,
såsom
dansplatserna,
orkestrar,
barer
och
evenemang och musiken från den tiden,
som berör oss alla. Pjäsen är fortsättning
på Gubbrockarnas 50-tals show The
Golden Age of Rock'n Roll, som visades
ifjol. Det utlovas fart och stämning.

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.
Material till nästa tidning
kan inlämnas före vecka 43.
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