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Byarådets årsmöte 16.3.2008

***

Johan Rönn fick förnyat förtroende som ordförande i Byarådet för år 2008. Ny styrelsemedlem i år
är Maria Schauman som invaldes i stället för Sara
Lund. De andra som var i tur att avgå ur styrelsen
återvaldes. Övriga styrelsemedlemmar är således
Minna Aro, Kristina Appel, Mariella Gull, Anders
Back, Marléne Ström, Stefan Back och Monika
Nissander. Som revisorer fortsätter Bo-Erik
Åström och Karl-Johan Smeds.

Glöm inte att reservera söndagen
den 20 juli 2008 för

SOMMARFESTEN
i uf-lokalen.
***

BYAPLANEN SKALL
UPPDATERAS
Visioner om hur vi ville att vår by skulle leva
och funktionera om 10 år gjordes i Byarådets
regi för första gången 1991. uppgifterna har uppdaterats några gånger och nu vill vi ge ALLA
BYNS RÖSTER möjlighet att höras.
Skolan som byn tidigare har kämpat för, är återigen under ”lupp”. Vi blev inte ens överraskade
denna gång! Johan Håkans, som har övertagit
många av Christer Stolpes poster inom kommunpolitiken, är inbjuden att svara på frågor.
Han sitter med i följande ”organ”: Kommunfullmäktige, sfp styrelsemedlem, nämndmedlem
i byggnads- och tillsynsnämnden och styrelsens
representant i utbildningsnämnden.
Byaplanen gäller alla funktioner i byn. Nu har vi
ännu möjlighet att framföra våra åsikter skriftligen till ex. utbildningsnämnden gällande var vi
vill att våra barn skall gå i skola om 10 år.

I verksamhetsplanen för detta år berättas bl.a. att
byaplan skall uppdateras, Sommaröhallen skall
målas, städtalko ordnas i byn under våren och lediga tomter skall marknadsföras. Verksamheten
kommer att utvecklas under kommande verksamhetsperiod.
Medlemsavgiften för år 2008 är 2 euro.
Arbetsgrupper år 2008:
Flera aktiva deltagare ryms med, ta kontakt med
någon i gruppen om du har tid och lust att delta!
Arkiv- och fotogrupp: Börje Anderson, Hans
Söderlund, Margareta Söderlund, Bernice Smeds,
Lisa Berg, Josef Lindgrén, Rachel Lindgrén, Birger Öster, Lars-Ola Vestergård, Monika Nissander.
Brödspadar åt nyfödda: Marléne Ström.
Kåtan, städ & röjning: Nils-Erik Westerlund,
Herman Fogelberg, Sami Rimpilä.
Medlemsavgift/insamling: Inga Stolpe, Vuokko
Palomaa, Ulrika Vestergård, Anne Lindell, Annette Anderson.
Postrodden: Jan-Peter Sandqvist, Olof Snygg.
Postutdelning: Margareta Söderlund, Bo Westman, Sven-Ole Åström, Annette Anderson, Anne
Lindell, Bernice Smeds.
Simstranden: Susanna Hägen, Bo Nygård.
Sommaröhallen: Marléne Ström, Mariella Gull,
Karin Måsala.
Sommarösund & Vandringsled: Johan Yrjans,
Bo Nygård, Susanna Hägen, Bo-Ingmar Hägen,
Leif Östergård, Ove Sund, Torvald Back, Stefan
Back, Ulrika Vestergård, Herman Fogelberg, Ma-

Kom med och lyssna till vad vi visionerade om för mer än 15 år sedan, vilka
saker har förverkligats, vilka ej. Kom
och se in i framtiden!
Söndagen den 13 april 2008, kl. 17.00
Uf-lokalen
Allas åsikter är viktiga. Välkomna!
Södra Vallgrund Byaråd
Understödsföreningen vid Södra Vallgrund skola.
***
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riella Gull, Jan-Peter Sandqvist, Nils-Erik Westerlund, Rolf Sund, Anders Back, Johan Rönn.
Söderbybladet: Minna Aro, Monika Nissander.
Urklippsboken: Margareta Söderlund.
Jag ber om ursäkt om ditt namn saknas, ta kontakt så rättar jag till misstaget!

Rätta mig om jag har fel, men de hus som i dag
står tomma är varken till salu eller för uthyrning.
Jag har hört önskemål om att få bo i Södra Vallgrund från en handfull olika personer. Varför satsar inte kommunen, företagsamma privatpersoner,
företag eller föreningar på att bygga radhus i byn?
Jag är övertygad om att ett radhus eller två skulle
gynna utvecklingen i och öka intresset för byn.
Jag har för mig att det har varit på tapeten för ett
antal år sedan, men inte blivit av. Finns det inte
redan en uttänkt tomt för ändamålet? Jag känner
inte till så mycket om vilka möjligheter det finns,
men skulle gärna ta del av information och aktivera mig djupare i detta.
Jenny Lund

Å Byarådets vägnar, sekr. Monika Nissander

Marthaföreningens lotteri
Dragning i Marthornas lotteri sker på skolan
26.4. klockan 15.00. Vinsterna delas ut på plats,
kom och hämta din vinst!

Arkivet – öppet hus
Arkivet håller öppet hus måndagen 31.3. kl
18.00. Då visas tillvägagångssättet i arkiveringen
och materialet som hittills inlämnats till arkivet.
Kaffeservering.

Kontakta gärna mig på tel. 041 4585324
eller jenny.lund@abo.fi
***

***

UFH:s årsmöte

Bostadssituationen
i Södra Vallgrund

UF Havsbandet höll årsmöte i lokalin torsdagen
21.2.2008. Vi valde Sanna Sund att fortsätta som
föreningens ordförande, som sekreterare fortsätter
Maria Ström och som kassör fortsätter Mariella
Gull. I styrelsen ingår också vicesekreterare Ann
Anderson, vicekassör Maria Rönnback, viceordförande Monika Nissander och styrelsemedlemmarna Marielle Westerlund, Anton Westerlund och
Christoffer Storgård. Suppleanter för styrelsemedlemmarna är Eija Håkans, Ove Sund och Fredrik
Gull. Revisorerna och vicerevisorerna återvaldes.
Bufféföreståndare är fortsättningsvis Maria Rönnback, barn- och ungdomsledare är Marielle Westerlund, Viktoria Lund och Ramona Wistbacka.
Vår vaktmästare är Ove Sund och pidroledare är
Nils-Erik Westerlund.

Jag är ingalunda ensam om att ha tänkt tanken att
några radhuslägenheter i byn skulle öka aktiviteten och inflyttningen till Södra Vallgrund. För
närvarande finns det begränsade om ens några
möjligheter för studerande, unga familjer, ensamstående och pensionärer att bosätta sig i byn
som hyresgäster.
Man kan naturligtvis köpa en tomt och lösa bostadsfrågan genom att bygga ett vackert hus åt
sig, men för dem som ännu inte vill bygga hus
utan vill bo på hyra finns det få alternativ i S.
Vallgrund.
Södra Vallgrund mister en del bybor då ungdomar flyttar till Vasa för att få en bostad. Det
finns heller inga garantier för att de unga flyttar
tillbaka när de är i ”bygga-hus-åldern”, de kanske fått upp ögonen för andra områden under
tiden.
De flesta bosätter sig nära studie- eller arbetsplatsen, men det finns även många som värdesätter en naturnära och gemytlig hemby.
Det finns säkert pensionärer som bor i stora hus
och hellre skulle föredra en lättskött lägenhet.
Det är inte bara byn som krymper i invånarantal
utan även serviceinrättningar i närmiljön som
mister sina kunder. Skolbussen förlorar resenärer, butiken går miste om kunder och skolan går
miste om elever osv. Föreningar i byn tappar
även kandidater till styrelseuppdrag när ungdomar ”tvingas” flytta till stan.

Vårt pidrogäng vann turneringen som SÖU ordnade. I finalen stod det mellan Replot och vårt gäng,
och Replot fick nöja sig med silver. Grattis till
guldmedaljen! Pokalen överräcktes till ordförande
för att förvaras på lokalin. Vi får så lov att skaffa
ett prisskåp för alla troféer, så de kommer till sin
rätt. Också flickorna i byn meddelade sitt intresse
till Nils-Erik att börja spela pidron, så får se när vi
har ett konkurrerande lag i turneringen.
Aktiviteterna i lokalin som vi säkert alla minns
från ifjol är bl.a. Veteranbilsföreningens besök i
augusti, påsk-kul på påsklördagen, sångfesten i
juli, luciafesten i samband med skolans julfest,
Apan Anders och Clownen Papayas besök i juli,
Halloween-discot i november och orienteringsfestivalen i juli. Dessutom hade vi öppet hus, vin2

provning, släktträff, vävkurs, försäljning av kläder, julpyssel, föreläsning, möten, födelsedagskalas i lokalin och både lärarförbundet och
Karleby kyrkliga samfällighet på besök. UFH
ordnade parcourkurs (på skolan) och i augusti
ordnades skäridansen tillsammans med UF i
Norra Vallgrund och Replot. Via UFH deltog ett
lag med 5 killar i paintballturnering. Vi renoverade tamburen och köket och fick diskmaskinen
installerad. Mycket aktivt år, med andra ord.
Styrelsen tackar alla förtroendevalda, övriga aktiva samt byns och skärgårdens övriga föreningar
för ett gott samarbete.

oavkortat till Understödsföreningen för skolan. UF
Havsbandet sköter serveringen i pausen.
Loppmarknad
Loppmarknad ordnas på lokalin under tiden 26.4.
– 4.5 med samma system som sist, dvs du behöver
inte själv sälja dina saker om du inte vill, vi sköter
om kassan. Bordshyra 5 euro. Prislapparna, som
tas tillvara i kassan, kan du göra själv så fort som
du fått din bordsnummer. Boka bord genom att
ringa Monika Nissander 040-5867958. Nytt för i
år är att vi kan överlåta din vinst (eller en del av
den) till valfri förening! Övriga föreningar som
vill vara med och ha ett försäljningsbord, och
eventuellt tjäna lite pengar, glöm ej att anmäla er.
UFH:s café håller också öppet.
Modell på prislapp får du här:

Nycklar till lokalin finns hos Sanna, Mariella,
Maria R och Marianne. Ta kontakt med Sanna
om du vill hyra lokalin. Hyrorna per dygn är de
samma som förr, för medlemmar 140 euro vintertid och 100 euro sommartid. Icke medlemmar
betalar 190 euro vintertid och 130 euro sommartid. För bröllopsfest debiterar vi 50 euro extra.
Kylrummet uthyrs för 20 euro. Gasgrillen som
skaffades tillsammans med byarådet och understödsföreningen kan hyras för en liten slant.

Leksaksbrandbil

Bordsnr
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Pris: 5 euro
***

Medlemsavgiften är densamma, 4 euro per medlem, 2 euro för medlem under 18 år eller 10 euro
per familj.

UF Havsbandet årets pidromästare
Vi har all anledning att gratulera årets ringmästare
i femte ringens pidroturnering.
Det vinnande laget blev nämligen byalaget UF
Havsbandet med deltagarna Nils-Erik Westerlund,
Torvald Back, Mikael Lund, Ole Rönn, Per-Håkan
Stolpe, Bo Westman, samt reserverna Mathias
Österdahl och Andreas Lund.
När turneringen startade i höstas 2007 bestod
startfältet av 15 lag uppdelade i två zoner. De fyra
bäst placerade lagen från vardera zon gick vidare
till slutspelen.
Några av dessa åtta lag slogs ut i kvartsfinalen och
andra föll ur turneringen i semifinalen. Längst
klarade sig skärilagen UF Havsbandet och Replot
Uf 1.
Finalen spelades i UFH den 18 februari och hemmalaget utgick som segrare ur striden. De fick
således motta ett pris lagmedlemmarna inte erhållit sedan början av 1970-talet.
Laget fick en gemensam pokal som förmodligen
kommer att placeras i föreningshuset. Som minne
fick lagmedlemmarna varsin ståltermos med den
prydande texten pidromästare 2008.
Replotlaget, de goda tvåorna, bestod av John
Back, Jan Hjort, Stig-Ole Nabb, Elis Nykvist, Roy
Rönns och Roger Smeds.

Styrelsen hoppas att byborna vill och kan delta
lika aktivt i föreningens aktiviteter i år som Ni
gjorde i fjol. Genom enkäten fick vi några fina
tips på aktiviteter som vi säkert kan genomföra,
följ med i annonseringen!
Monika Nissander
***

UFH:s vårprogram
Öppet hus
ordnas varannan vecka onsdagar kl 18.00-19.30
till mitten av maj. Nästa gång 26.3.
Chokladvänner, se hit!
Chokladprovning hålls 3.4. kl 18.30. Föreläsare
Christer Kulju lär oss allt om chokladens underbara värld. Anmälningar emottas av Sanna Sund
050-5244935 senast 31.3. Avgift 10 euro.
Skolmusikalen & Lassemajas detektivbyrå
Skoleleverna i byn och Micke Weckström har
spelat in en deckare som uppvisas i samband
med att lågstadie-eleverna uppför sin teaterpjäs
”Skolmusikalen” som de så flitigt övat hela vintern med Victoria Lund och Ramona Wistbacka.
Teater- och filmkvällen ordnas 4.4. med start
klockan 19.00 på lokalin. Inträdet 2 euro går

PIDROINTRESSERADE UNGDOMAR!
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Lördagen den 29 mars arrangerar femte ungdomsringen en dags turnering i pidro för ungdomar i åldern 13-25. Turneringen spelas i tvåmannalag.
Deltagaravgiften är 2€/person. Platsen är ännu
inte fastställd.
Förhandsanmälningar
sker
till
lisa.norras@korsholm.fi
eller via telefon 050 4333262 senast 24.3.2008.
På hemsidan står det att fina priser utlovas!

För att arbeta som simlärare måste du vara minst
18 år och som lekledare måste du vara minst 15 år
fyllda.
Alla simlärare skall ha gått en grundkurs för simlärare. Folkhälsan arrangerar en sådan kurs under
våren; 18-20.4 i Närpes och 16-18.5 i Jakobstad.
Nya lekledare kan se fram emot en inspirerande
utbildning den 3 juni.
Om Du är intresserad så lämna in en skriftlig ansökan till
Susanne Nabb tel. 044-5270170 eller
Erika Fogelberg tel. 040-7750825
Senast 31.3.2008

Informationen finns på www.femteringen.fi och
länken aktuellt, pidrodag
Jenny Lund

***

***

Nu börjar

Vindkraft

FOLKHÄLSANS MOTIONSKAMPANJ

"Den senaste tiden har det varit mycket prat om vind-

kraft i skärgården. För en aktör på energimarknaden
är det en stor fördel att vara först på plan om och när
en vindkraftsetablering sker, och därför har många
markägare blivit tillfrågade om de vill arrendera ut
sina marker för det ändamålet. Det kan synas vara ett
enkelt sätt att få tilläggsinkomster, men det är skäl att
läsa kontraktet noga och dessutom tänka på konsekvenserna av ett eventuellt avtal och bygge.
1. Innehåller kontraktet en detaljerad plan för vad
som kommer att finnas på dina marker, och krävs ditt
medgivande för ändringar i den?
2. Går kontraktet att häva eller är du bunden för en
oskäligt lång tid, även om inga planer förverkligas?
3. Är arrendet skäligt? En vindturbin med tillhörande
kraftlinjer, uppställningsplan, serviceområde, transformator, vägar osv. kan kräva flera hektar mark.
4. Hur mycket höjs arrendet per år? Vindkraft är
starkt på kommande och lämpliga områden för kraftverk kommer att bli efterfrågade.
5. Har man beaktat närhet till fast och fritidsbebyggelse? Ljud och ljusfenomen kan inverka störande.
6. Har du själv eller någon granne tänkt bygga något i
närheten? Bygglov för villor och bostadshus blir
svårt att få pga. risk för störningar.
Om du själv är osäker på t ex hur kontraktet skall
tolkas, så är det högst befogat att fråga råd av någon
som är mer insatt i lagar och paragrafer. Det finns
ingen orsak till att ingå avtal om du inte är 100%
nöjd och införstådd."

15.3-31.5.2008
Delta genom att skriva ditt namn i våra motionshäften som finns vid Sommaröhallen och brandstation.
Vi lottar ut vinster bland de som deltar i
kampanjen. 1 namn = 1 lott
***

VÅRTECKEN
Våren har kommit tidigt i år. Redan i februari började man ge pollenrapport för södra Finland. Samtidigt rapporterades att de första flyttfåglarna
kommit.
Nu börjar även de första flyttfåglarna visa sig hos
oss.
Redan den 10.3 observerade Karin Förars 5 st.
svanar på Sjörosäng. Och den 13.3 såg Christer
Löfman de första tofsviporna på samma ställe.
Putsa fågelholkarna och meddela era vårtecken.
Börje
***

SÖDERBYBLADET
Redaktör: Börje Anderson
Lotsvägen 2, 65930 Södra Vallgrund
Tel. 06-3527758, GSM 050-5917958
E-post: borje.anderson@netikka.fi
Redaktionssekreterare: Hans Söderlund
Sommarösundvägen 442A
65930 Södra Vallgrund, tel. 06-3527586

Rolf Snygg
***

Folkhälsan i Replot r.f. söker:

SIMLÄRARE OCH
LEKLEDARE
till sommarens simskolor i Replot, Norra och
Södra Vallgrund samt Vistan.

Nästa blad, nr 4 utkommer omkring vecka 17.
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