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A

öka
intresset
för
naturen
i
näromgivningen.
Samtidigt
insamlas
värdefull information av vinterfågelfaunan
i landet.

Inköpskvitton

Inköpskvitton för 2015 bör inlämnas
färdigräknade senast 31.1.2016.

I fjol deltog 23 000 personer i
Gårdsplanskrysset på närmare 15 000
gårdar. Tillsammans observerades 109
fågelarter och ca 800 000 individer. Tack
vare regelbundenhet och det stora
deltagarantalet har man även inhämtat
värdefull information om variationerna i
flera fågelarters bestånd.

Lyckliga vinnare i utlottningen före jul
blev Ronney Snygg, Britt-Marie Åström
och Tuula Kalliola.
Södra Vallgrund HLG
Marthaföreningen
Södra Vallgrund Marthaförening r.f.
ÅRSMÖTE
Måndagen den 15 februari 2016 kl 15.00
i Sommaröhallens cafeteria.
Stadgeenliga ärenden
Kaffe med tårta serveras
Välkommen
Kristina M Back, ordf

Det är lätt att delta i Gårdsplanskrysset:
Känn igen vilka olika fågelarter som du
observerat under timmen. Räkna antalet
individer av respektive fågelart enligt det
största antalet som du ser samtidigt (på
detta sätt undviker du att räkna samma
individer flera gånger).
Anmäl vilka arter du sett och deras
maximiantal, senast 5.2 på ett formulär
som kommer att finnas på sidan
http://www.pihabongaus.fi/.

UF Havsbandet
UF Havsbandet r.f. bjuder in till årsmöte i
lokalin söndagen den 21.2 kl 19.00.
Stadgeenliga
ärenden
med
bl.a.
fastställande av verksamhetsplan. Kom
gärna med förslag. Kaffeservering.
Styrelsen

Observationerna kan även anmälas på ett
postkort, adresserat till BirdLife Finland,
Annegatan 29 A 16, 00100 Helsingfors. Se
till att du också anmäler namnet och
adressen på observatören*, adressen på
observationsplatsen samt tidpunkten på
observeringen och antalet observatörer.
*Namnet på observatören är en viktig del
av en fågelobservation. Därför bör
deltagarna anmäla sitt namn.

Pihabongaus 2016
Kul, enkelt, nyttigt och tar bara en timme
av din tid!
Under
Gårdsplanskrysset
gör
man
fågelobservationer under en timmes tid på
den egna gården eller på en annan
lämplig plats, endera på lördagen 30.1.
eller på söndagen 31.1. Vem som helst
kan
delta
i
Gårdsplanskrysset.
Evenemanget är ingen tävling, och antalet
observerade fåglar är inte avgörande. Det
huvudsakliga
ändamålet
med
Gårdsplanskrysset är att uppmuntra folk
att observera vinterfåglar som besöker
gårdarna och fågelmatningarna samt att

Bland deltagarna i Gårdsplanskrysset
lottas ut följande priser i februari:
1 st stugboende för 4 personer i Ylläksen
yöpuu (inkl strandbastu) för en vecka
5 st Mauri Leivos böcker Lintulaudan
elämää
10 st årgångar av Linnut-tidningen
10 kpl BirdLife egna storlom-amuletter
10 st fågelsång-cd
10 st mjuka pipfåglar
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10
st
Lapin-vaeltajan
lintuopas
fälthandböcker
10 st BirdLife egna anteckningsböcker.

-

föräldrarna.
Nu har kommunen förhandlat fram en
lösning som går ut på att fastighetsverket
i kommunen hyr grannfastigheten Vallan
och dess ägare renoverar och gör de
ändringsarbeten som krävs för att få till
stånd
en
sal
för
teknisk
slöjd.

Fick du inte julklappen du
önskade?
Eller vill du ha en till, det nya året till ära?
Fotvård passar för alla. Kontakta Sanna
Sund 040 770 9951. Hon gör även
hembesök.

Hyresavtalet ska ännu undertecknas men
enligt tekniska direktören Ben Antell
inleds arbetet så snart avtalet är
undertecknat.

Antikt

– Under våren ska arbetet vara klart och
slöjdsalen bör kunna tas i bruk i april.

Bord, 1800-tal, Vallgrund 320€
Fint allmogebord från 1800-talets slut
med vackert patinerad originalmålning.
Små
nubbar
spikade
runt
skivans
ytterkant, en bräda i botten fattas på ena
lådan
samt
lite
maskhål.
Bordet
härstammar från Vallgrund i Vasa
skärgård (Korsholm). Stadigt och bra kan
användas
som
sådant!
Mått:
150x71,5x74 cm
http://www.antiq.fi/antikviteter-moblerbord-bord-1800-vallgrund-p-14571.html

Arrangemanget kräver att eftis som också
finns i Vallanfastigheten får en ny lokal i
samma hus.
I kommentarerna kan man läsa
Alf Rönn: Ett till fint hus, en fröjd för ögat,
de kunde bygga hus förr, med med stil,
personlighet och hållbarhet, annat än
nutidens skolådor, som möglar och blir
oanvänbara på ett år eller två. Tänk om
någon byggfirma skulle avvika från den
enformiga standarden, och bygga hus
med äkta snickarglädje och hållbarhet,
minst 100 år, med garanti. Kunskapen
och skickligheten, och kanske viljan med,
finns nog, det är annat som bromsar, och
gör de nya husena dyra med tiden, och
oanvändbara.
Finns
massor
med
skräckexempel.
Micki Mus: Nu börjar det vara dags att ge
en vettig förklaring på hur detta kan bli
billigare alternativ!!!
Kim ERIKSSON: Skall verkligen bli
intressant att få se en utredning på hur
mycket kommunen sparat in under
vårterminen genom att stänga södra
vallgrund skola mitt under pågående
läsår.
Kaj_R: Grattis Korsholm! Kommunen gick
i påsan direkt. Nu måste man börja hyra
utrymmen eftersom Norra Vallgrunds
skola är för liten. Dessutom är väl inte en
slöjdsal helt lämpad som klassrum.
Sparivern slår nog fel gång på gång i
Korsholm.
Bestma:
Har
ni
kollat
timresursanvändningen? Det är väl där
det
mesta
kan
sparas.
Kanske

Jag snubblade över denna annons på
www.antiq.fi och tänkte dela med mig,
ifall om någon vill köpa en bit historia från
bygden. Lite maskhål finns och en bräda
fattas, men fint är det.

Vallgrundelever får slöjdsal
I mars får skoleleverna i Vallgrund skola
tillgång till slöjdsal som läget ser ut just
nu. Skoleleverna i Vallgrund skola får
klara sig utan riktig slöjdsal några
månader till. Då nya elever så brådstörtat
flyttades till skolan från Södra Vallgrund,
som
stängdes
vid
årsskiftet,
togs
slöjdsalen i bruk för andra ändamål. Det
här
väckte
mycket
kritik
bland
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specialläraren nu kan ha eleverna i en
grupp i stället för två när de var i två
skolor, kanske man kan ha mindre
delningar av sammansatta klasser om
man i stället kan undervisa eleverna i en
klass?
Kaj-Henrik Ström: Förstår fortfarande inte
varför kommunen inte ville vänta tills
hösten med att slå ihop skolorna. En
annan sak är att slöjdundervisningen i
Vallan nog fanns som förslag redan innan
sammanslagningsbeslutet kom. Så en
slöjdsal skulle nog ha hunnit bli färdig om
man bara hade tagit ett beslut från
kommunens sida i tid.. Men jo som det
redan undrades över i kommentarerna
ovan, hur mycket sparar man sist och
slutligen på denna sammanslagning??
Källa: http://
online.vasabladet.fi/Artikel/Visa/90136

den tiden sålt fisk, har man inte möjlighet
att förlänga registreringen.
Med erlagd fiskevårdsavgift får man fiska
med ett kastspö så gott som i hela
Finland. Priset är alternativt 39 euro/år,
12
euro/vecka
och
5
euro/dygn.
Betalningsskyldiga är alla 18-64 åringar
som fiskar på annat sätt än metar, pilkar
eller fiskar med strömmingshäckla. Det är
numera Forststyrelsen om sköter om
försäljningen av fiskvårdsavgiften. Det
finns tre sätt på vilken avgiften kan
betalas.
1. Webbutiken Eräluvat www.eraluvat.fi
2. Servicenumet 020692424 (vardagar 816)
3. Servicedisk (Forststyrelsens naturum
eller R-kiosk).

Fiskarförbundets informationsblad
1/2016

Barnteater i Södra Vallgrund
Skäriteatern
startar
upp
en
barnteatergrupp i Södra Vallgrund. Vi
leker, har övningar och arbetar fram en
föreställning
som
vi
visar
i
vår.
Deltagaravgiften är 15 euro för våren.
Övningarna inleddes onsdagen 20 januari
17.30 i UF Havsbandets lokal och barn i
åldern
7-14
är
välkomna
med!
Tilläggsinformation och förfrågningar om
möjlighet att ännu gå med kan riktas till
Johanna Karhulahti 050 300 3297. Ordnas
i samarbete med UF Havsbandet.

Aktiviteter i bygden under våren

Nya lagen och förordningen om fiske i
kraft, vad bör man veta?
Den nya lagen och förordningen om fiske
trädde i kraft 1 januari. Lagen påverkar
husbehovs- och fritidsfiske en hel del, och
speciellt begränsningen av nätfisket till
max. 8 nät (240 m) om man inte är
registrerad kommersiell fiskare har väckt
mycket kritik, diskussion och också egna
tolkningar av regeln. Lagens andemening
är entydig; är man inte en registrerad
kommersiell fiskare får man inte fiska
med mer än 24 m nätlängd, inte heller
fastän man är vattendelägare och enligt
lokala regler skulle ha möjlighet att fiska
med tiotals nät. Man kan inte heller
överlåta sin fiskerätt åt någon annan och
på så sätt ge större rätt än 8 nät åt
någon. Vill man fiska med t.ex. en sikkrok
får den inte ha en totallängd över 240 m.

Öppet hus i lokalin fortsätter som förr,
nästa gång träffas barnen 2.2. kl 1819.30. Program ordnas varannan vecka,
med paus under sportlovet, fram till
avslutningsdisco 14.5.
Is-sniglar
i
Norra
Vallgrund
för
årskurserna 1-3. Man leker, trixar och
spelar på isen måndagar kl 18.30-19.30
vid rinken. Datum 18.1-15.2. (5 gånger)
Ledare Albin Fogelberg & Filip Back.
Väder- och isreservation, köldgräns -15.
Gratis! Arrangörer Folkhälsan i Replot.

Ovanstående innebär att vill man fiska
med mer än 8 nät så måste man
registrera sig som kommersiell fiskare.
Det här är i praktiken ganska enkelt. Med
registreringen följer att man är tvungen
att månatligen fylla i statistik över
fångsten, och de båtar man använder i
fisket
skall
registreras
i
fiskefartygsregistret. Man kan registrera
sig för högst tre år. Har man inte under

Rinkbandyträningar i Norra Vallgrund
rink onsdagar kl 19 för äldre lågstadieoch
högstadie-elever
startade
13.1.
Ordnas i samarbete med Kvarken Rangers
& Norra Vallgrund UF.
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Arkiveringen har startat i bya-arkivet i
Sommaröhallen. Vi samlas måndagar kl
18-20.30. På måndag 1.2 skall donationen
från skolan gås igenom och antecknas
som
emottagen.
Alla
byhistoriskt
intresserade eller föreningsaktiva är
välkomna med i arbetet. Vi berättar gärna
vad styrelsemedlemmarna ska tänka på
när föreningens material skall sparas för
kommande behov. Studiecirkeln "Byaarkivet" ordnas i samarbete med SFV
Bildning.
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Skolbyggnaden

Samhällsbyggnadsnämnden
diskuterade
försäljningen till Södra Vallgrund Byaåd
ingående och kom till att det är okej att
byn får köpa skolhuset och tomten för det
pris som erbjudits. Anbudet ges inte
offentlighet ännu och kommunstyrelsen
ska också godkänna affären.
Nämnden diskuterade vad fastigheten
skulle vara värd på fria marknaden. Men
också den moraliska aspekten lyftes fram.
Det är ju inte så länge sedan (1978) som
byn överlät fastigheten och tomten till
kommunen, säger tekniska direktören ben
Antell. Kommunen har en handlingsplan
för hur fastigheter ska avyttras och i det
här fallet anser nämnden att det ska ske
till byns fromma.

Inget matspill i Södra Vallgrund
Av 30 österbottniska skolor lyckades 21
minska mängden bortslängd mat. I Södra
Vallgrund skola och i Teeriniemen koulu
slängdes ingen mat alls.
I
slutet
av
november
utmanades
lågstadieskolorna att under en vecka
minska mängden bortslängd mat som en
del av kampanjen "Inget spill". Av
Stormossens ägarkommuner deltog 30
skolor i Vasa, Korsholm, Storkyro, Vörå,
Malax och Korsnäs.

Byarådets plan är att - så snart affären är
gjord - för inköpspris sälja byggnaden
vidare till en privat aktör som får
arrendera tomten på 30 år.
Utrymmen som gymnastiksal och kök
skulle bli i byns användning och arrendet
som företagaren erlägger för tomten
skulle motsvara hyran som byn ska betala
för sina utrymmen. Byarådet kan hyra ut
sin del av huset till byns andra föreningar
medan den privata aktören kan bygga om
och hyra ut bostäder.
Publicerad 26.1.2016 http://
online.vasabladet.fi/Artikel/Visa/90138

Av de 30 skolorna lyckades 21 minska
matspillet jämfört med en normal vecka. I
tre av skolorna kastades lika mycket mat
som vanligt och i en skola kastades mer
mat än vanligt.
I Södra Vallgrund skola och i Teeriniemen
koulu kastades inget mat alls. Därför vann
de utmaningen. Skolornas elever belönas
med glass. Bland deltagande skolors
kökspersonal
utlottas
presentkort.
Samtliga elever som deltog i kampanjen
får varsin linjal.

Årsmöten
I nästa tidning får vi säkert också läsa
några årsmöteskallelser. Och annat roligt!
Hör av er, så gör vi tidningar tillsammans
att minnas och värda att bläddra tillbaka
till. Tidningarna utkommer ungefär var
femte vecka, så lägg gärna nästa deadline
bakom örat även detta år, så missar vi
inte ditt evenemang.

I en skola som deltog säljs överbliven mat
till den egna personalen och i en skola ges
den gratis. I 17 skolor kastas överbliven
mat i soporna.
Kampanjen "Inget spill" ordnades av
avfallsbolagen
Stormossen,
Lakeuden
Etappi, Vestia och Ekorosk och var en del
av en nationell satsning.

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.

Totalt deltog 4462 elever i Vasanejden.
Publicerat 3.12. http://
online.vasabladet.fi/Artikel/Visa/84447

Material till nästa tidning bör inlämnas senast
vecka 8!
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