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Byafest i Södra Vallgrund 12.7.

Hantverkskvällar vid Granösunds
fiskeläge

Sommaröhallen
öppnar
kl
10
och
hantverkare är på plats och visar sina
alster. Sommartorgets traditionella lotteri
ordnas, med mycket vinster. Kom och
testa lyckan! Även musiklotteri, vinn
valfritt Stig Snickars CD-paket.

Första hantverkskvällen vid Granösund
har varit och fortsätter hela juli, torsdagar
kl. 18–21.
3 juli Gäddrag med Johan Nydahl och
ådring med Jarl Nystrand
10 juli Växtfärgning av ull med Jeanette
Rönnqvist-Aro.
17 juli
Penningpåse
av
fiskskinn
med Ann-Christin Snickars-Hoxell.
24 juli Armband av horn med Anita
Storm.
31 juli Smycken i fiskben med Anita
Storm.
Kom på besök och ströva runt, drick en
kopp pannkaffe och delta i någon verkstad
om du vill (materialkostnad). Ordnas i
samarbete med SFV Bildning.
Replot skärgårds hembygdsförening r.f.

Sommaröhallens bokhörna förevisar hela
lagret mellan kl tio och två. Passa
samtidigt på att titta in i Byarådets arkiv.
Klockan tio startar även bakluckeloppis på
parkeringen mellan brandstation och
gästbryggan. Loppisförsäljarna säljer så
länge kunder finns, så dyk upp i tid.
Väderreservation.
Byastugan
öppnar
sina
dörrar
för
allmänheten klockan 10 och visar en
utställning med broderat, virkat och vävt.
Marthaföreningens
styrelse
förevisar
stugan
och
inventarierna
för
alla
intresserade fram till klockan 13.

En katt försvunnen?
En gul och vit katt som har gått vilse har
hittat till Allévägen 16. Den har rispor och
ett hack i örat. Den verkar vara hungrig
och vill gärna in i huset hos Annika
Östman. (Läst på Facebook i gruppen
Vallgrund och resten).

I lokalin kokas laxsoppa som serveras från
klockan 12 så långt soppan räcker, eller
till klockan 14. Pris 8 euro/portion, under
12 år 6 euro, under skolålder gratis.
Nybryggt kaffe med hembakad mockaruta
till efterrätt. Efter maten kan du ögna
igenom byns historia som kan läsas i
klippböckerna.

Önskas köpa
Vi köper jordgubbar, blåbär och lingon, 5
ämbare av varje sort. Ring 050 551 0788
och 050 522 2048 Jussi och Leena på
finska, eller kontakta mig på redaktionen.

Aava-Kertun kotitila
I sommar har vi öppet 18.6-28.8.2014
varje onsdag och torsdag kl. 12-18.
Inträde 4€/person, bybor 2€/person,
under 1 år gratis.
På onsdagar besöker du oss med
världsnaturarvsbussen
som
börjat
trafikera Vasa-Södra Vallgrund 25.6.2014.
I besöket ingår guidning och hästkörning.

Jag
träffade
Jussi
och
Leena
på
Sommaröhallen i lördags strax före Korpo
spelmanslag kom utkörandes för sin PRturné.
I
kommunen
hölls
ju
spelmansstämma, och det var musik på
många ställen i dagarna tre. Elva spelmän
underhöll oss i solskenet med ljuv musik
och skojigt mellansnack.
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Leena och jag talades vid där jag satt och
lyssnade, solade och prissatte västernoch deckarpocketböcker. Hon undrade om
vi brukar sälja bär i Sommaröhallen, och
då föreslog jag en annons i Söderbybladet
(som kan föra mycket gott med sig). Och
på den vägen är det. Utöver musik, kaffe
med dopp, sol, trevligt sällskap och
material till Söderbybladet så hittade vi
några böcker av finländska kvinnliga
författare i bokhörnans lager som hon ville
ha. Det blev en trevlig eftermiddag för
många av oss.

inte setts på länge träffas? Vad händer
när missförstånd, lögner och hemligheter
blandas
med
försvunna
pengar?
Kom och se Rånad på Arvet på Brännkull
och träffa Rakel, Ingmar, Rita, John,
Höken och Göken och många fler.
Skäriteatern kommer också att ge tre
föreställningar på Holmön, Sverige lördag
19.7 kl. 13 och kl. 18 och söndag 20.7 kl.
13.
Bokningar på tel. 044 0196499 mellan kl.
10-18. Prisinformation: 18€ för vuxna 8€
för barn.
.
Buss till 1700-talsmarknaden i
Storkyro och slaget vid Napo

Båtplatser vid byabryggan i
Sommarösund
Den som är intresserad av att hyra
båtplats
för
båtsäsong
2014
vid
byabryggan i Sommarösund kan kontakta
Södra Vallgrund samfällighet / Anders
Back tel. 050-5919142.

Lördagen den 9 augusti åker vi till 1700talsmarknaden i Storkyro med buss. Start
kl. 10.30 i Sommarösund.
Ca kl. 12–14.30 Besök på marknaden
(inträde 1 euro/vuxen)
Kl. 14.30 Avfärd till Orisberg för mat och
guidning (15 euro)
Ca kl. 16.30 Avfärd tillbaka till marknaden
för att kl. 18 se rekonstruktionen av
Slaget
vid
Napo.
Hemfärd
när
föreställningen är klar.

Nya tänkare
JAG TYKER ÅM BLOMMOR
OCH VÅR HUND SOM HETER HILDA
HON ÄR SVART OCH VIT
FANNY FREDRIKA GULL 7 ÅR
En sommar Song till er
Solen lyser fint
man vill att man ska ha roligt
och simma med kommpisar
till non brygga och hoppa i
Med alla kommpisar som man har
ha ha ha so roligt
Ingrid Anna Sophie Maula 8 år

Bussresan kostar 30 euro/person. Mat vid
Orisberg 15 euro/person. Anmäl dig
senast
torsdag
31.7
till
Maj-Len
Vestergård, tfn 0500 – 364 795 eller
ml.vestergard(a)netikka.fi Tips på sevärt
på
marknaden
är
bland
annat
Tiondeboden som i sommar har en
utställning om säljakt och med textilier
från skärgården – både Björköby och
Vallgrund. Öppen 4.7–17.8 fre– sö kl. 11–
16.
Replot skärgårds hembygdsförening r.f.

Rånad på Arvet!
Välkomna till Brännkull och Skäriteaterns
komedi Rånad på Arvet! Premiär fredag
4.7 kl. 19. Övriga föreställningar sö 6.7 lö 12.7. varje kväll kl. 19 samt sö 13.7 kl.
14 och kl. 19.

Utställningen
Mönsterglädje
skärgården

I Rånad på Arvet kastas vi in i
händelserna hemma hos Rakel, Ingmar
och Rita i mitten av 90-talet. Rakel ska
fira sin åttiofjärde födelsedag och har
bjudit
in
sina
syskonbarn
på
födelsedagskalas. På samma gång vill hon
passa på och ge dem alla något de länge
velat ha. Vad händer när fyra syskon som

i Storkyro 4.7-17.8
och
färgprakt
från

Under många år samlade marthorna i
Södra Vallgrund in bruksföremål, möbler
och textilier. Kvinnorna återskapade den
lilla skärgårdsstugan som den såg ut i
början 1900-talet. En del av textilierna
finns med på utställningen i Storkyro
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Södra Vallgrund Marthaförening r.f.,
Granösunds fiskeläge, Jarl och Lena
Nystrand samt Kvarkens båtmuseum har
bidragit med foton, textilier och föremål
som Anita Storm har byggt upp till en
utställning i två våningar. I magasinets
nedre våning finns säljägarens vardag och
ett Björkörum, på vinden textilier från
skärgården och ryssugnar. I år är det 300
år
sedan
slaget
vid
Napue
och
aktiviteterna kulminerar under 1700talsmarknaden i augusti.

Samlingspartiet
221. Pöntinen Kai 1
228. Stubb Alexander 2
Finlands socialdemokratiska parti
239. Kumpula-Natri Miapetra 2

Margareta Hjerpe

Nu blommar lupinerna
Högsommaren är här och nu blommar alla
blommor igen. Förra sommaren deltog vi i
Södra Vallgund i Vikuri-projektet (se
www.ymparisto.fi/sv-FI/VIKURIprojektet)
genom
att
ordna
ett
bekämpningsevenemang och genom att
informera i Söderbybladet om främmande
växtarter som hotar den naturliga
mångfalden.

Välkommen till Storkyro (Isokyrö) och se
utställningen som speglar skärgården i
möbler och textilier för drygt 100 år sedan
i magasinet bredvid 1300-talskyrkan.
Utställningen är öppen fredag till söndag
mellan klockan 11 och 16 från 4 juli till 17
augusti 2014.
Kristina M Back

För
att
sprida
information
ytterligare delades gratis informationsblad
ut i butiken och i Sommaröhallen. Tanken
var att alla bybor skulle ha ögonen på sina
lupiner och jättebalsaminer så att de inte
skulle föröka sig utanför trädgårdarna.

EU-valet 25 maj 2014
Röstresultatet i Södra Vallgrund
Antal röstberättigade: 280
Förhandsröster: 6 män och 7 kvinnor =
13
Röstande på valdagen: 83 män och 78
kvinnor, totalt 161
Totalt: 174 personer = 62,1%
Sammanställning av rösterna:

Även om många tycker att lupinerna är
vackra borde vi vara medvetna om att de
sprider sig som elden! För att stoppa
denna spridning borde blommorna skäras
av 3-4 gånger under sommaren eller i alla
fall plockas bort så att fröna inte kommer i
marken. Frön lever i marken ända upp till
50 år och påverkar vår natur. Vi kan
förhindra spridningen och det finns en
möjlighet att även i framtiden hitta
smultron och prästkrage i dikeskanterna.
Anne Backels

Parti Kandidatnr. Namn Antal röster
Förändring 2011
12. Lehtipuu Markus 1
Sannfinländarna
98. Terho Sampo 1
99. Tolppanen Maria 7
Kristdemokraterna i Finland (KD)
112. Essayah Sari 1
126. Östman Peter 1
Vänsterförbundet
134. Andersson Li 2
138. Lapintie Annika 1
Gröna förbundet
159. Hautala Heidi 1
162. Kasvi Jyrki J.J 1
170. Vartia Antero 1
Svenska folkpartiet i Finland
176. Gustafsson Åsa 1
182. Nygård-Fagerudd Wivan 74
183. Nylund Mats 8
184. Näkkäläjärvi Klemetti 1
186. Rantala Marcus 1
190. Torvalds Nils 65
191. Åstrand Bo-Göran 1
Centern i Finland
195. Jätteenmäki Anneli 1

Fisket i aktion - spring ikapp med
fiskar och knyt en knop
Vid Granösunds fiskeläge har det senaste
året en fiskaktivitetsbana vuxit fram. Vid
sju olika interaktiva stationer utmanas ens
kunskaper i fiske- och skärgårdskunskap.
Kan du till exempel slå en simmande fisk,
och vilken i så fall – och hur många
fiskarter känner du igen? Och hur är det
att remma en farled?
Aktivitetsbanan
har
utformats
inom
Kustaktionsprojektet ”Fiske – Förr och
nu”. Syftet var att få muséet till en
förmedlingsplats för både nutida och
historisk fiskekunskap genom aktiviteter
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för både barn och vuxna. Banan utmanar
dig och dina kunskaper – och du kan i din
tur utmana. En tavla med elva fiskarter
utmanar dina kunskaper om fiskar och
deras tyngd. Vid en bock kan du testa tre
olika sätt att angöra en båt vid en brygga
och knyta några vanliga knopar. På ett
sjökort finns en farled som behöver
remmas. Vid en vägg hänger några holkar
och gömmer spår från fem vanliga
skärgårdsdjur. På vägen ner till stranden
kan du springa ikapp med fiskar och nere
vid stranden är det dags att torrkasta med
ett spö eller sätta sig på en bänk och
pröva sina fågelkunskaper.

bjudna till bröllopet och brodern Ragnar
kom överens med svågern Elof Stolpe att
de skulle företa bröllopsresan med
Ragnars öppna motorbåt om tillräckligt
många hugade medresenärer anmälde
sig. Vi blev 10 modiga män och kvinnor
som anträdde resan sjövägen till Åland.
De övriga tog den traditionella tågresan
till Åbo. Det blev en mycket intressant
men
äventyrlig
sjöresa
som
jag
dokumenterat. Femtiosex år efteråt kom
jag på att lämna manuskriptet till Kuriren
som publicerade det 2003 den 20:e
augusti.
Midsommardagen 2014 läste jag än en
gång igenom boken "Finland 1939-1945"
utgiven av krigsveterandistriktet i Vasa.
Jag hade en mycket liten del av materialet
men alla som deltagit fick boken gratis.

Till banan hör några fågelvettar som är
utsatta i vattnet vid Granösund – så vi
vädjar till er att låta dem ligga kvar hela
sommaren! Och besök gärna Granösund i
sommar och ta del av åtminstone någon
av stationerna. Kanske dyker någon upp i
byn på Byadagen!
Replot skärgårds hembygdsförening r.f.

Boken var illustrerad med en hel del
krigsbilder och däribland en bild av
Kuismanens fjärrpatrull med bl.a. Allan
Vester. Jag drog mig till minnes att jag
sett bilden tidigare och sökte igenom
några lådor och fann en mapp med en
hälsning från Allan där han tackade för
Kuriren som jag sänt honom som ett
intressant minne från bröllopet för över
femtio år sedan. Han bifogade en
tidningsintervju om hans upplevelser
under kriget varifrån jag hämtat en del av
inledningen till denna historia.

Allan
Allan Vester född 20.10.1918 från "Kallis"
i Södra Vallgrund utmärkte sig som
medlem
av
Osmo
Kuismanens
fjärrpatrullgrupp under vårt senaste krig.
Till Kuismanens fjärrpatrull anmälde man
sig inte frivilligt, man antogs efter en
mycket hård gallring. Det krävdes såväl
fysisk som psykisk styrka, uthållighet och
snabbhet i uppfattningsförmågan. Trots
detta
begick
två
patrullmedlemmar
självmord efter outhärdliga påfrestningar.

Lever Alan ännu efter alla dessa år? Jag
ringde Nils Erik och han berättade att
Allan hade dött på morgonen den
23.9.2003 efter att ha besökt en granne
kvällen innan. Jag hade sänt tidningen till
Allan i slutet av augusti om en över 50årig händelse. Månaden efteråt var han
död.
Frid över de många som offrade sin
ungdom för vår frihet.
Lars-Ola Berg

Allan hade uppskov för studier och blev
inkallad till armén 1940 och blev antagen
till Kuismanens fjärrpatrull 1941 med
läger i Petroskoj.
Man kunde röra sig rätt obemärkt i de
ryska ödemarkerna och den viktigaste
uppgiften
var
att
hålla
koll
på
järnvägstrafiken till och från Murmansk.
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www.korsholmsskargard.fi > föreningar och
samfälligheter > Södra Vallgrund Byaråd r.f.

Efter krigsslutet sökte sig Allan till
industriskolan i Vasa och fick tjänst som
vägmästare på Åland och det var här han
träffade sin blivande fru Eva som
resulterade i bröllop den 27 juli 1947. Vi
var en hel del Vallgrundbor som blev

Material till nästa tidning kan inlämnas även till
Sommaröhallen senast vecka 30.
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