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Aktia-Vallgrund

JULPYSSEL FÖR HELA
FAMILJEN

Öppethållningstider:
• Måndag kl. 14.00 – 17.30
• Onsdag kl. 14.00 – 17.30
• Fredag kl. 9.00 – 12.00

Lördagen 3.12. 2005 från kl. 14 vid
uf-lokalen.
• Ljusstöpning
• Glasmålning (ta med egna glas,
barnmatsburkar el. dylikt)
• Papperspussel
• Geléljus (ta med egna glas)
• Julkortstillverkning

Vill du börja månadsspara? Vilka är bästa spar
alternativen i dag? Lönar det sig med fasta
ränteplaceringar? Vilka fonder lönar det sig att
satsa på?
Placeringsrådgivare Susanne Sjölund kan
kontaktas per tel. 0102475203 eller 0102475205.

Kaffe- och saftservering
Materialkostnaderna tillkommer
Anmälningar tas emot av Maria Ström, tel. 050 –
3687496
Sista anmälningsdag 27.11.2005

Världsspardagen måndagen den 31.10 bjuder
banken på kaffe kl.14.00 – 17.30.

Välkomna!
***

***

Andakt och sångstund

TACK!

i Bystugan onsdag den 2 nov 2005 kl. 18.00

FRK Replotavdelning tackar alla duktiga skolbarn
i skärgårdsbyarna som samlade in 1049,37 euro
till katastroffonden i samband med hungerdagsinsamlingen. Medlen från katastroffonden används
till hjälpbehövande i hemlandet eller utomlands.
Eva-Lisa Nabb, ordf.

Kyrkoherden och kantorn.

Välkommen!
säger marthorna
***

***

SOMMARÖHALLEN

FRK Replot avdelning håller

HÖSTMÖTE

JULÖPPET

i kabinettet på Restaurang Berny torsd.
den 10 nov. kl. 19.00.
Stadgeenliga ärenden. Redogörelse för
höstlotteriet. Servering.

26.11 – 18.12
Jultorg

26.11 kl. 10 – 18.00
Lö – Sö 11 – 18.00
Vardagar 15 – 19.00

VÄLKOMNA!
Styrelsen
***

VÄLKOMMEN

BYNS ANTIKVARIAT…

***

…har inte varit någon guldgruva denna sommar.
Böckerna har sålts till halva priset. Men å andra
sidan har vi blivit av med en massa med ”mindre
attraktiva” böcker. Och det var ju meningen.
Böcker som inte gått åt denna sommar har ett för
högt pris (trots att de sålts till halva priset) eller
också har inte någon varit intresserad av dem. Det

JULCAFÉ PÅ SKOLAN !
Lördagen den 26 november kl. 10 – 14.00
Gröt och kaffe med jultårta

Skinkgissning
***
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är dags att ta bort dem och fylla hyllorna med
nya böcker (nygamla). Jag har faktiskt låd- och
hyllvis med böcker i mitt pannrum. Nu kan även
andra börja placera ut böcker till försäljning.
Sammanlagt 277 böcker har sålts denna sommar.
Av dem har 182 böcker skänkts helt och hållet
till Byarådet. Resten, 95 böcker, har sålts av 13
bokägare som betalar 20 % provision åt
Byarådet.
Bokförsäljningen har denna sommar ökat
Byarådets kassa med 143 euro
Börje

innebär. Tyvärr förlorade jag i omröstningen med
8 röster mot och fem för mitt förslag.
Budgetarbetet har påbörjats och skall vi hålla dom
ekonomiska ramarna som gäller borde ökningen
nästa år vara 1 %, det vet alla att det är omöjligt
när man vet vilka löneförhöjningar som var och en
av oss får.
Jag spår att vi får en mycket tuff budgetbehandling detta år. Statens prognos är att inkomsterna stiger med 3 % och utgifterna med 5 %.
Christer Stolpe
***

***

Understödsföreningen

VÅR TIDNING PÅ NÄTET

vid Södra Vallgrund skola hade årsmöte den
24.10.
Styrelsen fick följande sammansättning:
• Hanna Panttila, ordförande
• Ann-Louise Weckström, viceordförande
• Camilla Yrjas, sekr.
• Eija Håkans, styrelsemedlem
• Monica Öster, styrelsemedlem
• Heidi Jahkola, styrelsemedlem
En ny kassör skall utses efter Valdemar Gädda
som avgick efter 4 år.
Meddelats av Camilla Yrjas

Om du har släkt eller bekanta utanför vår by!
Meddela dem att Söderbybladet kan läsas på
nätet på adressen:
www.korsholmsskargard.fi
Klicka därefter på Föreningar och samfälligheter
där du hittar Södra Vallgrund byaråd och
Söderbybladet. Eftersom vi inte tar bort de gamla
numren kan du även läsa dem. Lycka till!
Det har visat sig att många sparar på vår tidning
(pappersupplagan). Fattas något nummer i din
samling? Hör av dig! De finns hos
Börje!

***

***

VAD ÄR BREDBAND?

Christers spalt
Som ni säkert läst i dagspressen så har det
uppstått en diskussion om kommunsammanslagningar den senaste tiden. Problemet kanske inte
är riktigt aktuellt idag, men man försöker se
tillgången till pengar och servicebehovet som
behövs inom en tioårsperiod i samhället. Då
kommer man nog till det att det behövs
väsentligt mera folk för att sköta befolkningen
och administrativa kostnader måste minskas, allt
enligt principen människan i centrum.
Vi i Korsholm har ansett att omstruktureringen
bör bygga på det att vår kommun i fortsättning
också är självständig och utgående från det är vi
beredda att samarbeta i de frågor som kan ge
synergieffekter som eftersträvas. En sak är nog
ganska säker och det är det att morgondagens
samhälle inte ser ut som dagens och gårdagens.
I Korsholm har också en majoritet i styrelsen
beslutat att utreda hur mycket som kunde sparas
på skolsidan med att sammanföra skolor. Jag
motsatte mig detta med motiveringen att vi idag
inte har den dyraste och inte den billigaste
undervisningen, och att man därför inte skall
starta den upprivande diskussion som detta

På vår skärgårdsportal, www.korsholmsskargard.fi
beskriver Johnny Ström på ett lättfattligt sätt
bredband, dess möjligheter och kostnader för
byggande och användning av ett bredbandsnät i
skärgården.
För dem som inte ännu har ”Internet” vill jag
återge Johnnys tankar.
Vad är bredband?
I dag pratas det mycket om bredband och
definitionerna varierar. De flesta är överens om att
bredband innebär hög överföringskapacitet, dvs.
hur snabbt det går att överföra information till och
från datorn. Överföringskapaciteten räknas i
Mbit/s (miljoner bitar per sekund) eller kbit/s
(tusen bitar per sekund). Bredband måste fyllas
med tjänster t.ex. Internet för att det skall vara
intressant. Med ordet bredband menar vi här
optisk fiber.
OBS! Förväxla inte optisk fiber med Internet.
Internet är bara en tjänst bland många andra
tjänster som kan levereras med optisk fiber.
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Optisk fiber är det enda kända alternativet som
kapacitetsmässigt klarar framtidens behov och
skall inte behöva byggas om de närmaste 50
åren. Förutom det som traditionellt förknippas
med Internet (t.ex. e-post och surfande), kommer
även telefoni, radio, tv och mängder av nya
tjänster att överföras via optisk fiber i framtiden.
Redan om ca 10 – 15 år behövs antagligen optisk
fiber.
Många bredbandsleverantörer har olika överföringskapacitet till och från kunden. Om överföringskapaciteten är snabbare till kunden än
från kunden, innebär det att kunden nästan bara
tar emot information. Vid t.ex. en videokonferans sänder man ut ungefär lika mycket
information som man tar emot. Det optiska
fibernätet skulle bli synkront, dvs. samma
hastighet både uppström (upstream) och
nerström (downstream) vilket skapar nya
möjligheter.

möjligt att betala hela investeringen på en gång.)
Därtill kommer månadskostnader för Internet och
eventuella andra tjänster, service och underhåll.

Intresseförfrågan
Intresseförfrågan har samlats in, men ni kan
fortsättningsvis anmäla ert intresse till Johnny
Ström, johnny.strom@linuxvaasa.com eller per
tel. 0505118101.
•

**

SOMMARÖHALLEN 2005
Försäljning sammanlagt maj – sept 79266 euro.
Det är 1276 euro bättre än året innan. Månaderna
maj, juni och sept var försäljningen sämre än året
innan. Att totalförsäljningen blev bättre än år 2004
beror på en kraftig försäljningsökning under juli
och augusti.
Detta meddelades de 20 st. närvarande hantverkarna vid info-mötet.
Om julöppethållningen meddelades:
• Julöppning 26.11
• Sista dagen 18.12
• Öppet vardagar 15 – 19
• Öppet lö o sö 11 – 18
Under julöppningen bjuds på glögg.
På skolan serveras gröt och kaffe med jultårta.
Meddelades att det varit mycket ”rådd” i kassan.
Utförliga kassainstruktioner kommer att uppgöras.
Mötet avslutades med att beröm utdelades åt både
försäljare/hantverkare och åt ”dragarna”.
Börje

Vad möjliggör detta fibernät?
• 100 Mbit/s upp- samt nerström av data
samt uppgraderingsbart och
framtidssäkert.
• Billigare och bättre telefoni med bild
• IP-television (Finlands och Sveriges tv)
• Att skicka och ta emot videofilmer eller
videoinspelningar
• Snabbare och billigare
datakommunikation
• En kabel (anslutning) till huset/tomten i
stället för flera
• Online spel
• Fjärrdistansarbete via nätet
• Alla standard internettjänster t.ex. e-mail,
web osv.
• Övervaknings- och säkerhetstjänster, t.ex.
övervakning av båtplatser
• Tjänster som inte är uppfunna ännu

***

FOTVÅRD
Inkommande måndag 31.10.05 i Vallnikas utrymmen i
Aktia bank

Ring 3524179 och beställ tid.
Salong Elisabeth
***

BOTTEN UPP!

Kostnader

Sommarösund är tömt på vatten. Men pumpen går
fortfarande. Ett uppgrävt dike leder vattnet från några
djupare vattensamlingar till pumpen. Regn,
grundvattnet och eventuellt läckage vid dammen gör
att pumpen är i drift hela tiden.
Fisk finns det i vattensamlingarna. Bo Westman
berättar att han fångat ca 40 gäddor som han räddat till
yttre sidan av dammen. Gäddorna har varit små, ca 600
– 800 gr men en gädda på 2 kg har han även hunnit
rädda. Även andra fiskar har påträffats, id, braxen,
ruda, abborre och mört. När Sven varit där med sin
grävmaskin har fiskarna samlats i den vattenfyllda
skopan och sedan varsamt lyfts över till det stora vida
havet. ”Vitfåglarna” har naturligtvis haft kalas.

Det är svårt att i detta skede säga exakt vad det
skulle kosta att bygga ett eget fibernät i
skärgården. Ju fler som är med desto billigare
blir det eftersom kostnaderna delas lika mellan
alla.. Genom talko kan man dessutom få ner
kostnaden. En optisk fiberkabel kräver i princip
inget underhåll alls, men elektroniska funktioner
behöver ändå alltid ett visst underhåll, t.ex.
reparationer och beredskap.
Återbetalningstiden för investeringen i fiberanslutningen är ca 10 år, med en månadskostnad
på ca 25 euro/månad. (Det är ju förstås också
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Botten mellan dammen och ”verkhålet” är hård. Här
kan grävningen starta. För övrigt består botten av, på
sina ställen, ett tjockt lager av flera meter dy.

I samarbete med Forststyrelsen kan vandringsleder
planeras. Alla möjligheter finns. Från Fortet till byn
och Sommarösund. Vidare till Kalvholmen och ända
till Lotsvägen.
För att se till bybornas bästa när det gäller planering av
simstranden, byggnaderna, vandringsledernas sträckning samt kontakt med markägarna bildades en
arbetsgrupp.
Till arbetsgruppen valdes:
• Johan Yrjas, ordf./sammankallare
• Bo Nygård
• Susanna Hägen
• Bo-Ingmar Hägen
• Leif Östergård
• Ove Sund
• Torvald Back
• Stefan Back
• Ulrika Vestergård
• Herman Fogelberg
• Jan-Peter Sandqvist
• Mariella Beijar, Uf, Byarådet
• Nils-Erik Westerlund, smf
• Rolf Sund, smf
• Anders Back, smf
• Johan Rönn, Byarådet
En stor grupp med ett stort ansvar.
Ca. 20 personer, med en medelålder på 50+, hade
hörsammat kallelsen till informationsmötet.
Börje

Börje
***

INFORMATIONSMÖTE OM
SOMMARÖSUND
Simstranden är viktig för hela byn. Den ligger därför
högst upp på prioriteringslistan.
Till simstranden anses höra:
• Brygga med hopptorn
• Omklädningshytter
• Gästbrygga
• Avfallspunkt och toalett
• Parkering
Följande på prioriteringslistan är bastu och grilltak.
Sedan följer övernattningsstugor, plats för husvagnar
och tält.
Hur en kiosk, sist på prioriteringslistan, påverkar
butiken och Sommaröhallen bör naturligtvis först
utredas.
Västra Finlands miljöcentral står som uppdragsgivare för muddringen och dammbygget.
Kostnaderna uppgår till 400000 euro fördelade enligt
följande:
• Miljöcentralen
200000 euro
• Privata
120000
• Kommunen
78000
• Samfälligheten
2000
Ett skilt EU-mål-2-program utgör strand- och
uppläggningsområdena. Kostnaderna uppgår till
sammanlagt 230000 euro fördelade enligt följande:
• EU
64300 euro
• Stat
41000
• Kommun
42000
• Samfälligh.
82700
Till dethär projektet hör:
• Uppläggningsområdena
• Simstranden
• Brygga
• Byggnader
Finansiärerna bildar tillsammans en styrgrupp enligt
följande:
• Samfälligh.
Anders Back
Nils-Erik Westerlund
• Byarådet
Johan Rönn
• Vattendeläg.
Rolf Sund
• Österb.förb.
Ingen utsedd
• Kommun
Brage Räfsbäck
• Miljöcentr.
Mikko Vesaaja
Fredrik Nygård
Lasse Känsälä
• Villaborna
Mauri Lieskoski
KH-Maarakennus från Jurva har fått
muddringsentreprenaden. Miljöcentralen har tidigare
haft gott samarbete med nämnda entreprenör.

***

Rättelse
Ja, - en pensionär hänger inte med längre.
I min arikel om ”Vallgrundtullen” skrev jag att
Carita Rautavirta och Heidi Jahkola är de två
återstående representanterna för Södra Vallgrund
vid tullkammaren i Vasa. Men sanningen är den
att det skall vara tre flickor. Rolf Sunds sambo,
Monika Nissander jobbar även på tullen och detta
förstärker ju ytterligare innehållet i min artikel.
Lars-Ola Berg
***
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