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försäljningspunkter som finns utmärkta på
en karta.

Skärgårdsdag 8.8

Passa på och kolla in vad muséerna i
skärgården har att bjuda på. Lördag 8.8
kl. 10–16 sjuder de av liv.

Replot UF deltar i loppisracet och håller
sin
försäljningspunkt
utomhus
vid
ungdomslokalen. Om du vill delta som
försäljare i loppisracet men inte vill sälja
på din egen gård, boka då en plats vid
lokalen. Försäljningen sker utomhus
främst i form av ett bakluckeloppis, men
försäljarna får gärna ta med klädstänger,
bord och annat som behövs.

Vid
Granösunds
fiskeläge
blir
det
repslagning,
hantverksdemonstrationer
och förstås kan man också testa sin
skärgårdskunskap vid aktivitetsbanan.
Halstrad
strömming,
bröd
och
inläggningar finns också – och gudingar
om fiske och säljakt.

Priset för en försäljningsplats är 5€.
Anmälningar görs per sms till Jenny
Backström på tel. 050 307 1468.
Kaffeservering på plats och om vädret
tillåter även plättstekning.
Välkomna!

Vid Replot hembygdsmuseum erbjuds en
byarunda med gamla gårdsnamn och
vyer, samt gamla lek och spel – och
kärning av eget smör.

Buss till Roxette-konserten

Vid Mårtesgårsmuseum i Björköby visas
björköskåp och barn kan delta i en
målarverkstad. Guidning både vid gårdsoch motormuséet.

Buss till Roxette-konserten lördagen 15.8
startar kl. 18.30 från Sommarösund. Tur
7€, tur-retur 10€. Hemresan startar kl.
02.30 från "busstation". Meddela Sanna
Ström 050 374 7891 om du vill samåka.

Aava Kertun kotitila
Öppettider 8.8–13.9 lördag - söndag kl
11-17.
Även
andra
tider
enligt
överenskommelse.
Grupper
(daghem,
skolor,
resenärer,
föreningar,
möhippor/svensexor,
födelsedagsfester
etc.) tas emot, och för dem bestäms
program enligt gruppens önskemål. Det
finns möjlighet till hästkörning samt att få
hjälpa till med att mata och borsta djuren.
Enligt
överenskommelse
ordnas
korvgrillning, kaffe/te, lunchpaket.
Källa: www.aavakertunkotitila.fi

Nypotatis
Nu finns det Vallgrund-nypotatis på
Torparhagavägen 11B i Norra Vallgrund.
Självbetjäning i boden som vanligt i 1och 2 kg:s påsar. Priset är 4€/kg och man
betalar kontant. Vanligen finns det potatis
från kl 10 måndag-lördag. När dagens
skörd är slut stänger vi. Du kan också
beställa potatis genom sms-meddelande
(0500 535 254) eller Facebook så tar vi
upp till följande dag.
Facebookinlägg 12.7.2015 av Christel
Holmlund-Norrén.

Loppisrace i Replot
Söndagen 16.8 arrangeras ett loppisrace i
Replot. Tanken bakom ett loppisrace är
att man ställer till med loppis samtidigt
vid många olika gårdar i byn, så får
loppisbesökarna
besöka
dessa
olika

Nytt i kommun
5.8.2015
Öppethållningen
på
hälsostationerna
förändras enligt följande:
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För sjukvårdsrådgivning i Korsholm ring
06 327 7453 vardagar kl. 8–15, eller din
egen hälsostation kl. 8–10 följande dagar:
Helsingby hälsostation må–ons 06 327
7961. Kvevlax hälsostation må–to 06 327
7971. Replot–Björköby hälsostation må,
ons–fre 06 327 7981. Solf hälsostation
må, ti, to 06 327 7951

över 70 platser, bland annat till krogar
och matbutiker.
Publicerad 31 juli www.vasabladet.fi
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Wiik&Ström köper del av konkurrent
Korsholmsföretaget Wiik&Ström har köpt
en
del
av
Jakobstadsföretaget
Haldin&Roses affärsverksamhet.

Övriga
sjukvårdsmottagningar
inom
samarbetsområdet är öppna som tidigare.
Källa: www.korsholm.fi

Affären
gäller
verksamheten
som
Haldin&Rose bedrivit i Vasaområdet, det
vill säga busslinjerna mellan Vasa och
Hankmo och Vasa och Vassor. I affären
ingår också tre bussar.
– Linjerna passar bra in i vårt linjenät
som nu kommer att täcka hela Korsholm.
De nya linjerna som går genom Smedsby
kommer att gagna den lokala busstrafiken
mellan Vasa och Smedsby och ge flera
avgångar, säger Patric Wiik i ett
pressmeddelande.

Stormskärs Maja
TV-serien visades häromveckan och Rolf
Snygg berättade för oss andra på
Facebook att en del av serien inspelades
här i byn och i den gamla rökbastun han
har på sin gård. Det lär ha varit dålig
isvinter där nere i södra delarna av landet
så de fick söka sig upp hit.
Gabriella Westergård-Pada berättade att
hennes
moffa
har
hjälpt
till
vid
inspelningarna. Dag Rönn mindes en
händelse om en häst som gått genom
isen,
eventuellt
hände
det
under
inspelningarna. Kommer ni ihåg tvinspelningarna i byn? Berätta gärna mera.

Firmanamnet Haldin&Rose ingår inte i
affären och bussarna kommer därför att
målas om senast till trafikstarten i
augusti.
Publicerad 10 juli www.vasabladet.fi
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Lägerlivet går på två språk
På naturlägret i Vallgrund möts barn över
språkgränserna. Lägret är en del av ett
forskningsprojekt om tvåspråkig fritid.
De fjorton barnen har just ätit sin frukost.
Zakarias
Lindell
ska
precis
borsta
tänderna. Han är nio år och kommer från
Vasa. Det var kallt att sova i tältet i natt,
säger han, men han trivs på lägret.
– Det bästa är att fiska med kastspö,
säger han.

Undangömd pärla stänger
Snickars fiskbutik i Norra Vallgrund
stänger på lördag. Partihandeln fortsätter i
vanlig ordning.
Lasse Snickars har i samband med sin
partihandel drivit en fiskbutik i Norra
Vallgrund sedan 2001. I den lite undangömda butiken har man fått köpa fisk i
samma byggnad som fiskarna samma
morgon levererat sin fångst till.

Zakarias Lindell får sällskap av sin
åttaårige kusin Wilmer Lindell från Norra
Vallgrund. Han har lärt sig en hel del på
lägret.
– Jag har lärt mig lite finska ord. Det
bästa har varit att tälja pinnar, säger han.
Naturlägret i Södra Vallgrund är ett
samarbete
mellan
miljöorganisationen
Miljö och Natur, Helsingfors universitet
och
Luonto-Liitto.
Under
sommaren
ordnas tre andra språkbadsläger runt om i

– Yvonne (Snickars), som stått bakom
disken, går i pension och det är svårt att
hitta en efterföljare. Lasse Snickars säger
att butiken kan öppna igen om de hittar
någon med bred kompetens. Någon som
kan filea, skinna, skära medaljonger och
betjäna kunder på svenska, finska och
engelska, säger han.
Partihandeln fortsätter som vanligt. Varje
morgon levereras fisk från Snickars till
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Finland. En del av lägren kommer att
dokumenteras för att kunna användas till
forskning
om
tvåspråkig
fritidsverksamhet. Anna Slotte från Helsingfors
universitet är forskningsansvarig för det
tre-åriga projektet.
– Idén med Natur & Språk-projektet är att
utveckla ett koncept för en tvåspråkig
fritidsverksamhet. Vi vill skapa möten
mellan språken och stöda en positiv
attityd till flerspråkighet, säger Slotte.
Forskningen kommer bland annat att
användas som grund till en manual om
tvåspråkig fritidssysselsättning.

åtta till tio sekundmeter nordlig vind på
Kvarken, det skulle därför ha blivit mycket
svårt att genomföra rodden.
– Det är olyckligt att det blåser från norr
just i dag. I går var det perfekt väder och
sydlig vind och i morgon har de igen lovat
det, säger Kjell Nyback som är en av
eldsjälarna bakom Postrodden.
Enligt Kjell Nyback är det inte mindre
blåsigt senare på sommaren - att flytta
Postrodden
skulle
därför
inte
lösa
problemet.
– Vi tar det nästa år igen. Då har vi redan
glömt bort det här, säger Kjell Nyback.
Publicerad 27 juni www.vasabladet.fi

Lägerchefen Peik Åström och lägerledaren
Elin Johansson säger att det mesta
språkliga utbytet sker i vardagliga
situationer och genom lek. Språken
blandas huller om buller och barnen talar
det språk de vill.
– Alla enspråkiga använder inte det andra
språket, men det kan komma små ord. Till
exempel när de borstar tänderna, säger
hon.
Lägerledarna
har
gått
en
kurs
i
språkpedagogik. Peik Åström säger att ledarna försöker blanda de svenskspråkiga
och finskspråkiga barnen så gott det går.
– Vi försöker aktivt para ihop olika barn
och byta grupper så att barnen ska få så
stort utbyte som möjligt, säger han.

Unga intervjuar
Söderbybladet bad på vårvintern eleverna
i årskurs fyra, fem och sex ställa frågor till
några bybor som fyllt trettio år. I tolv
tidningar får vi veta lite mera om tolv
personer i byn. Ett varmt tack till eleverna
och
Anders
Lundström
för
positiv
inställning till projektet.
Det här är Ann Anderson
Jobbar som sekreterare.
Trivs bäst när jag läser böcker.
Vad får dig att skratta?
− Bra humor.
Vad får dig att gråta?
− Då det händer hemska saker till barn.
Vad ser du på TV?
− Deckare.

Hur stor effekt har ett fem dagars läger på
barns språkinlärning?
– Vi tror inte på under, att barnen lär sig
flytande finska under fem dagar.
–
Men
genom
att
umgås
över
språkgränserna så vänjer barnen sig att
höra
det
andra
språket.
Språkmedvetenheten ökar när man får
chansen att leka med språken, säger Anna
Slotte.
Publicerad 4 juni www.vasabladet.fi

Varför har du valt att bo i Södra
Vallgrund?
− Av ohejdad vana.
Vad tycker du att byborna i Södra
Vallgrund skall vara stolta över?
− Skolan, butiken och alla föreningarna.
Vad i Södra Vallgrund oroar dig?
− Att skolan stänger.

Lånade nyheter 4

Min bästa årstid är: Våren för att snön
smälter.
Jag får energi av att: Träffa vänner.
Helst diskuterar jag: Intressanta saker
eller vad som helst.
Jag skulle aldrig klara mig utan: Min
familj.
På morgonen är jag: Ganska trött.
Kevin Anderson, åk 4

Postrodden ställdes in igen
Det blev ingen Postrodd från Björkö till
Holmön i år. För fjärde gången på fem år
blev evenemanget inställt på grund av
hård vind.
28 båtar skulle i dag klockan 10 ha börjat
ro mot Holmön i Sverige. Men det blåser
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borden och de levererades passligt till
Sommartorget 11.7.

Hösten kommer
Det är märkligt att hösten i princip redan
är här, nu när sommaren aldrig hann hit.
Den svala sommaren har inte hindrat min
framfart märkbart, det enda "negativa"
jag kan komma på är att shortsen inte har
använts lika flitigt som ifjol. De flesta
jordgubbarna är plockade och finns i
frysen, blåbären är på god väg till samma
ställe och de röda vinbären börjar få färg.
Havtornsbärens mängd är det svårt att
uttala sig om, de märker jag först när de
lyser som små solar i buskarna. Jag
undrar om inte sensommaren är min
favoritsäsong, trots allt.

Sjögräset klipps igen denna vecka. Det
var den onödigaste biverkningen av
muddringen jag kan komma på. Det växer
ju som lupinerna. På byatalkodagen rev
jag upp alla synliga delar (och lite rötter
också) av lupinerna vid Sommaröhallen.
En månad senare blommade nya lupiner
som aldrig förr på samma ställe. Tröstlöst.
Hur går "Lupinspridningsbegränsningsprojektet" för dig?
Vi
hade
tur
med
vädret
på
Sommartorgsdagen. Vilka alla program
deltog du i? Det blåste lite kallt på
loppmarknaden, men besökarna skingrade
de flesta vindpustarna. Jag fyndade bland
annat bestick till Sommaröhallen, så nu
har vi fler riktiga skedar att röra om i
kaffet med.

Hösten kommer även med ändrade
öppethållningstider i Sommaröhallen. I
augusti kör vi på normalt, men i
september gäller veckoslutsöppet fredag söndag. I och för sig är det är också
normalt, för så har vi gjort så länge jag
kan minnas. Byarådets medlemsavgift
kan ännu betalas i Sommaröhallen, 5 euro
per medlem.

Kom ihåg att byabastun är varm på
onsdagarna! Det kostar inte många
slantar, och att bada i sundet är gratis.
Egna bastubadtillbehör medtages.

Utbudet i antikvariatet i Sommaröhallen
har utvidgats med begagnade cd-skivor
(mest klassiskt och techno & trance) och
tidningar. Vik in och se om du hittar
något, på söndag är hela lagret
tillgängligt igen, hela dagen. Vi har en hel
del uppslagsverk som inte har rum i
antikvariathörnan, och romaner i mängder
och massor, både finska och svenska.
"Sommarläsning" i harlekinpocketformat
(både romantik och västern) finns
nerpackat i bananlådor i lagret.

Det var väldigt tyst från föreningarna och
företagen till denna tidning. Även byborna
var tystlåtna. Allt snurrar väl på i egen
takt, utan att behöva låta om sig desto
mera. Ändå tycker jag att vi borde
anteckna de viktigaste händelserna som
kommer eller som gått. Jag skickar ut en
utmaning till er, i nästa nummer vill vi
läsa ett kåseri om sommaren som gått.
Gärna lite sanning och lokal anknytning i
historien, men också med humor mellan
raderna. Vem känner sig utmanad? Först
inlämnade bidraget publiceras först.

Snart
börjar
även
studiecirkeln
i
arkivering. Vi väntar tills Sommaröhallen
är stängd på måndagskvällar, så ser vi
när det passar att köra igång. Mera
material och fler deltagare ryms med.
Närmare information och startdatum
meddelas i nästa tidning.

Nästa nummer kommer ganska snart, i
början av september. Plita ner några
rader och lämna in, så deltar även du i
byatidningsverksamheten. All text är
välkommen, ris skall undertecknas men
rosor får du dela ut anonymt om du vill.
SÖDERBYBLADET
Södra Vallgrund Byaråd r.f.
Monika Nissander
e-post: soderbybladet(a)outlook.com
www.korsholmsskargard.fi > föreningar och
samfälligheter > Södra Vallgrund Byaråd r.f.

Har du provsuttit de nya bänkarna vid
Sommaröhallen? I våras beställde vi
ytterligare
ett
utemöblemang
till
terrassen, så nu kan en hel del fler njuta
av kaffe utomhus. Vistan Wood har
tillverkat de bastanta bänkarna och

Material till nästa tidning bör inlämnas senast
vecka 35!
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