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Talko vid Granösund
Onsdagen den 1.10 från och med kl. 12
hålls trädfällnings- och ristalko vid
Granösund. Välkommen med!
Replot skärgårds hembygdsförening r.f.

Sommaröhallen är öppen ännu nästa helg,
t.o.m. 28.9. Julöppet startar 22.11.
Hantverkarna samlas 5.10. kl 16.00 i
Sommaröhallen för genomgång av gångna
säsongen och planering av kommande.

Tack

Henrik Åberg-konsert i UF-lokalen
24.9. kl 19.30

Ungdomsföreningens styrelse vill tacka
Rolf Snygg för ett kanonarbete utfört på
kanonen.

Henrik Åberg bjuder på en föreställning
där han sjunger sina största hits genom
tiderna samt helt nyskrivna låtar. Thomas
Enroth med band kompar Henrik under
höstturnén som består av 20 konserter i
Finland och Sverige.

Highland-nötkött
Tor-Egil Berg i grannbyn säljer finstyckat
och vakuumförpackat highlandkött.
Mera beställningar mottages för leverans i
slutet på oktober. Maletkött och olika
stekar finns, eventuellt även konserver
och rökt kött senare i höst. Detaljerat
sortiment och prislistor finns att få när
uppgifter från nya producentslakteriet
"Tajma" i Bennäs kommit. Gå gärna ihop
med vänner och bekanta för att göra en
lite större beställning.

Henrik Åberg blev känd över en natt 1995
när han framförde Elvislåten "Blue Hawaii"
och vann finalen i Sveriges TV4programmet Sikta mot stjärnorna.
I februari släppte Åberg ett nytt
samlingsalbum där han samlat sina mest
älskade låtar som t.ex. "Du är alltid en del
utav mig", "Mannen vid havet" och "Bara
en clown". Dessutom finns låten "Hemma
igen" skriven av Thomas Enroth och Lasse
Berghagen och duetten "Ett litet ljus" som
Henrik gör med Helen Nyberg med på
skivan.

Familjen Sid på "Jossasback"
Lördagen den 23 augusti fanns en artikel i
Vasabladet om Maria Sid. När jag läste
artikeln gick mina tankar ett halvt sekel
bakåt i tiden när familjen bodde på
"Jossasbacken" som Marias farfar Sigurd
hade införskaffat som sommarstuga.
Sigurd, hemma från "Vadängs", ville ha
sitt sommarboende med anknytning till
sitt forna hem och bodde här sommartid
en god bit in på 50-talet. Familjen bestod
då av Sigurd och hustrun Ulla samt sonen
Sven som var född den 8 juni 1945.

Biljetterna säljs via StudioTicket i Rewell
Center. UFH sköter trakteringen i pausen
mot en liten avgift.
Stavgångarna
Måndagen 22.9.2014 kl 9.00 tar vi en
timmes utevistelse, med eller utan stavar.
Starten
sker
från
Sommaröhallen.
Morgonluften är frisk - kom och upplev!
Annette och Lisa

Min bror Hasse och Sven var jämnåriga
och lekte mycket tillsammans. En gång
fick de för sig att övernatta i våra
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föräldrars sommarstuga i Globäcken.
Roddbåten lastades med nödig rekvisita
och för två 10-åriga pojkar blev roddturen
kanske längre än de hade trott, så när de
äntligen kom fram så hägrade det
efterlängtade plättkalaset som var väl
förberett.

gått i sin fars fotspår. Maria föddes den
13.5.1968.
Sven är kusin till Alf och Börje Ström.
Lars-Ola Berg
Den nationella klädbytardagen
15.11.2014

Efter att ha vispat till smeten så skulle
plättlaggen smörjas med efter att ha
kollat hela proviantväskan så hittade man
inget smör. Nu var goda råd dyra och
tvålbiten som låg på bänken kunde
kanske ersätta smöret.

Sedan 2013 arrangerar Marthaförbundet
årligen "Den nationella klädbytardagen", i
år den 15.11. Målet med dagen är att
genom klädbyten runt om i landet sätta
kläder
i
rotation,
och
samtidigt
uppmärksamma
problemet
med
textilavfall.

Men experimentet var inte så värst lyckat.
Plätten kastades ut åt kråkorna och
gossarna fick nöja sig med de färdigt
lagade smörgåsarna.

Följ med i marknadsföringen, mitt i allt
ordnas en sådan här dag nära dig!
Stolpes stenen

Sigurd var lärare i Kronohagens folkskola i
Helsingfors men var dessutom en god
pianist och gav konserter i såväl
Helsingfors
som
i
Vasa.
För
ungdomsföreningen var Sigurd en stor
tillgång. Villig att medverka i de fester
som
arrangerades
här
sommartid.
Midsommarfirandet nere vid simstranden
var ett stort nöje för barnen och redan då
kom han på tanken att jag med min
traktor skulle köra barnen runt byn på den
lövade traktorkärran.

I sociala medier (d.v.s. Facebookgruppen
Vallgrund och resten) diskuterades ovan
nämnda plats. Stenen finns mellan
Sommarögrund
och
Enstenen,
men
hurudan är historien bakom namnet?
Hjälp oss att reda ut detta.
Byarådets årsmöte
Byarådets årsmöte hölls 30.3. och här
följer ett kort utdrag ur protokollet.
Närvarande var 18 personer.

En bit in på 2000-talet kom en bil
uppkörande hit till oss. Det visade sig vara
Sven Sid i egen hög person. Nu ville han
återse de platser som han hade som
minne från barndomen. Till min stora
förvåning var det första han ville se så var
det platsen där vår katt alltid ynglade. Vi
gick in genom svaludörren och Sven vek
genast in i höladan och pekade på en
plats på stallsvinden
- "Där i hörnet", sade han, "hade katten
sitt bo. Jaha, och då vill jag även se
stenen där vi kastade ihjäl hennes ungar".
Vi knallade iväg till den gamla ängsladan
och vid stenröset bakom ladan stod den
kvar, den lutande stenen. Även stenen
skulle fotograferas.

Ur verksamhetsberättelsen läste vi att
NTM-centralens
"Främmande
växter"projekt startades även i vår by för att
säkerställa de små vilda växternas
möjlighet att överleva. Ur räkenskaperna
hittar man bl.a. simstrandskostnader
eftersom
sand
skaffades
till
Sommarösundstranden. Vassklippningen i
Sommarösund betalades av Byarådet och
inventarierna
utökades
med
två
luftvärmepumpar till Sommaröhallen.
Medlemsavgiften höjdes och är nu 5 euro
för vuxen medlem och 1 euro för medlem
under 18 år.

Sven Sid var ju skådespelaren som blev
regissör med ett otal uppsättningar så det
är ingen tillfällighet att dottern Maria har

Mathias
Rönn
invaldes
som
ny
styrelsemedlem, Mariella Gull, Anders
Back och Maria Schauman återvaldes. De
ordinarie revisorerna Karl-Johan Smeds
2

och Bo-Erik Åström återvaldes, likaså
suppleanterna Gustav Strandback och
Christer Stolpe.

inbringade 3100,20 euro, en minskning
med 234,20 eller 23%. Minskningen beror
förmodligen
på
butikens
förlängda
öppethållningstider.

Tidningsmakeriet Söderbybladet föreslogs
bli en studiecirkel. Tanken var att
föreningar
skulle
aktivt
delta
i
informationsspridningen
om
sin
verksamhet.
Träffarna
med
materialinsamling
fortsätter
förresten
snart då Sommaröhallen håller höstpaus.

Styrelsen föreslog för årsstämman att av
överskottet på 12033,18 euro skall
5694,53 euro ges som återbäring till
medlemmarna, resten överförs till vinstoch förlustkontot.
Styrelsen
tackar
Handelslagets
medlemmar, kunder och anställda för det
gångna
året
och
hoppas
på
ett
förtroendefullt samarbete under 2014.

Radhusgruppen fortsatte efter årsmötet
med kartläggning av behov och intresse
av ett radhusbygge. Intresset var tyvärr
inte tillräckligt för ett bygge i detta skede.

Jaktföreningen

Vi diskuterade hur man bevarar servicen i
byn. Skolan och butiken vill vi behålla, och
tomterna som är till salu borde locka hit
unga familjer. Byarådets styrelse ombads
skriva till Vägförvaltningen om den urusla
vägen mellan Replot och Vallgrund. Rolf
Sund och Johan Rönn intervjuades
förresten om Vallgrundvägen för TVprogrammet Närbild med ämnet "Vägarna
vittrar sönder" som sändes 2.6. på Yle
Fem.

Skärgårdens musikskola kan nu för första
gången
på
många
år
erbjuda
pianoundervisning i Vallgrund.
Ta chansen att lära dig spela piano, ingen
är för gammal eller för ung. Terminsavgiften är 60 euro. Möjlighet till
sångundervisning i Vallgrund finns också,
Isabella Häger-Björkgren heter läraren.
I Replot startar 29.9 Musikskoj för barn
födda 2006-2008. Vi erbjuder även
undervisning i gitarr (kan fås i Vallgrund),
trummor, dragspel och saxofon (i Replot).
Anmälningar tas emot av verksamhetsledaren Sara Lund, antingen på facebook
eller via telefon 041-458 5379. Välkomna
med!

Handelsstämman
Ur
mötesförhandlingarna
för
Södra
Vallgrund Handelslags ordinarie stämma
kan man läsa följande. Styrelsen har hållit
fyra sammanträden och behandlat 29
paragrafer. Styrelsen bestod år 2013 av
ordförande
Jan-Peter
Sandqvist,
viceordförande Sanna Sund samt Lena
Södergård-Ahlskog,
Johan
Yrjas,
Valdemar Gädda, Gunilla Håkans och Ann
Anderson.
Samtliga
återvaldes
på
stämman 2014.

Jaktföreningen
ordnar
hundvaccineringstillfälle
vid
jaktstugan 24.9. kl 18. Samtidigt ordnas
talko med bland annat holktillverkning och
rengöring av slakteriet.
Källa:http://www.korsholmsskargard.fi/in
dex.php?tocID=70&sprak=swe

Personal under året 2013: Verkställande
direktör Birger Sebbas, heltidsanställd
försäljare Mikael Lund, deltidsanställd
försäljare Cecilia Lundström och Tomas
Westerback. Sommarpersonal Jenny Lund
och Benjamin Sebbas.

Arkivgruppen
samlas igen på måndagskvällarna med
start 29.9. kl 18.00. Fler deltagare,
byaforskare, historieintresserade samt
mera
arkivmaterial
välkomnas.
Studiecirkeln ordnas i samarbete med SFV
Bildning och är berättigad till stöd enligt
uppvisade kostnader.

Handelslagets omsättning under 2013
uppgick till 1107921 euro, en minskning
med 92217 euro eller 7,5% jämfört med
2012. Under året sköttes kioskförsäljning i
samråd
med
Sommaröhallen
och
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http://kohteet.pdx.fi/asuntobjorndahl/sell
/view/109/2865

Söderbybladet-studiecirkel
Vi fortsätter med bakgrundsmaterial till
inlägg i Söderbybladet varannan torsdag
med start 2.10. kl 18.

Älvsby-egnahemshus byggt 2010, med
stort uthus/garage, Sommarövägen 89.
http://www.jokakoti.fi/kohde/e7a4e

Förra gången beslöt vi börja dokumentera
de byggnader som inte finns med i
utredningarna från 1980- och 2000-talet.
Dokumenteringen av gårdsnamn från förr
fortsätter också. Det är inget tvång att
delta varje gång, men ju fler vi är desto
bättre diskussion och resultat.

Egnahemshus
med
havsviksutsikt.
Sommaröbackvägen 4.
http://www.jokakoti.fi/kohde/fea9e
Vi har reserverat utrymme på byns
hemsidor för både köp- och säljannonser,
för att kunna sprida information om
inflyttningsmöjligheterna. Kontaktperson
är Byarådets ordförande Johan Rönn.

Talkotack på Salteriet för
Granösunds talkoarbetare

Lediga arbetsplatser
Lördagen 4 oktober kl 18.30 ordnas en
kväll med middag vid Salteriet i Björköby
för årets talkoarbetare vid Granösund.
Välkomna att äta god fisksoppa och höra
Jarl Nystrand berätta och visa bilder om
Björköskåpen.
Anmäl dig senast 30.9 till ordförande
Ulrika
Vestergård-Denward
på
ulrika.vestergard(a)netikka.fi
eller
tfn
050-5812468.
Replot skärgårds hembygdsförening r.f.

Korsholms kommun söker en chef för
dagvården. Ansökningstiden går ut 6.10.
http://62.80.138.132/forvaltning/korshol
mrekry/platser/platsen.php?aid=259
Recept?
Fasanerna har vänt upp och ner på
potatislandet hos oss nu igen. Har ni ett
bra recept hur man skall tillaga ohyran?
Någon kompensation för potatisförlusten
måste man väl få ur kräken... Hör av er,
så kanske fasanen får vara stand-in för
Thanksgivingkalkonen i år.

En rolig historia
Två gamla bekanta träffas på stan.
- Vad gör du nu för tiden?
- Jag reser omkring och håller föredrag.
- Håller du alltid samma föredrag?
- Ja, i stort sett.
- Men tänk om folk kommer igen då?
- Det gör de inte...

Här är de fastigheter som hittas då man
söker hus till salu i Södra Vallgrund på
nätet:

På tal om recept kan jag dela med mig
godaste
svampsåsreceptet
vi
testat
hittills.
6 dl färska trattkantareller (eller 3-4 dl
frysta förvällda eller 1,5-2 dl torkade)
0,5 dl schalottenlök eller gul lök
2 dl vispgrädde
3 dl mjölk
2 msk vetemjöl
75 g smör
Salt och nymalen vitpeppar
1-2 msk soja

En kelohonka-stockstuga med mäktig
havsutsikt, Sommarövillaväg 213 B.
http://www.hfastigheter.com/main.asp?id=659&bildnr=
2753&antal=1&kategori=1

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.

Weekendhouse-stockhus, trevlig villatomt
vid
havet,
Högskärsviken.

Material till nästa tidning kan inlämnas senast
vecka 41.

http://www.allaroligahistorier.se/yrkesskamt.php

Fastigheter till salu
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