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MARTHOR !
Vi börjar på “riktigt” nu!
Sök fram ”sticksömin” och kom till bystugan

GRILLKVÄLL I LOKALIN

tisdagen 10.10.06 kl 13.30!

Den första september ordnade Byarådet,
Ungdomsföreningen och Understödsföreningen en
gemensam grillkväll vid lokalin.
Vi grillade på den stora fina grillen. Byarådet bjöd
på 2 olika sallader. Uf bjöd på kaffe och
moccaruta. Understödsföreningen underhöll oss
med roliga lekar bla. stövelkastning. Vädrets
makter hade vi på vår sida. Vi hade en jätte-trevlig
kväll tillsammans med många glada skratt. Tyvärr
saknade vi alla mor och farföräldrar och andra ur
den äldre generationen.
Festen var ju ämnad för hela byn.
Susanna

Väl mött! säger
Inga
***

Studiecirkeln i
arkiveringsarbete
har påbörjats måndagen den 18 september.
Studiecirkeln beräknas fortgå alla måndagar
intill 20 november. Tiden är kl. 18 till 20.30.
Alla intresserade är välkomna.
Hans
***

***

ÄLGJAKTEN BÖRJADE BRA

Uf Havsbandet informerar

Lördagen den 30 september, när älgjakten
inleddes sköts 6 älgar och dagen efter 1 älg.
Sammanlagt har nu skjutits 4 tjurar, 2 kor och en
kalv. Jakten skedde med hund. I byn finns för
tillfället flera duktiga älghundar.
I jakten deltog 7 gäster från Åland. För de
åländska jaktgästerna samt för egna medlemmars
talkoinsatser bjöd man på en god och trivsam
jaktmiddag i jaktstugan på söndagkväll den 1.10.
Uppgifterna har erhållits av jaktföreningens
ordförande Anders Myntti.
Börje

Loppis
Ett loppis kommer att ordnas i lokalen. Start
datum är lö 7.10 kl.12.00-15.00. Loppis är öppet
8.10 kl.12.00-16.00, 10.10 och 12.10 kl.18.0020.00 och 14-15.10 kl.12.00-15.00. Bordshyran
är 12 €. Om man vill ha ett bord kommer man till
lokalen 7.10 kl.10.00 med sina saker. Du
behöver inte själv stå och sälja, det sköter
föreningen. Kaffeservering.

Triathlon
Torsdagen den 29. juli ordnade Ufh triathlon vid
Fort Sommarö. I tävlingen ingår simning 50 m,
cykling 6 km och löpning 3 km. 8 lag och 19
individuella tävlare deltog. Det är det största
deltagarantalet vi haft under åren. Det var
vackert väder och publiktillströmningen var stor.
I den individuella tävlingen vann Peter Östman
med tiden 25,55, tvåa kom Klas Lindström med
tiden 28,09 och trea Kim Westerlund med tiden
28,29.
I lagtävlingen vann Leif-Christian Östergård,
Sören Pått och Jonas Pått med tiden 26,45, tvåa
kom Herman Fogelberg, Marko Kapanen och
Hippi Hovi med tiden 32,32 och trea Anna
Håkans, Kristin Norrgård och Lotta Ingman med
tiden 33,11.

***

Simskolan som gav resultat
Efter fyra uppvärmnings veckor i Replot och
Vistan var det så dags för simskolan i Södra
Vallgrund. Vi hade förberett oss på att det kunde
börja regna vilken dag som helst. Det kan ju inte
vara möjligt att inte se en regndroppe på 6 veckor.
Regnet kom aldrig och ingen var gladare än vi på
Bullerås stranden. Vädret visade sig från sin bästa
sida vilket även märktes på resultaten. Av 17
nybörjare så lärde sig 17 st simma minst 10 meter.
Otroliga prestationer utfördes och vi simlärare
stod många gånger helt stumma. När nybörjare nr
17 simmat 10 meter konstaterade vi att: nog har vi
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Pått, Albin Fogelberg, Ellen Ohls, Nina Gädda,
Tom Yrjas, Hugo Ahlskog, Jennifer Öster

duktiga elever! Eller har vi duktiga simlärare?
Det må vara osagt, men stämningen på årets
simskola var fantastisk, skratt och skoj blandat
med kämparglöd och lycka.
Avslutningen firades tillsammans med grannarna
i norr. Deras strand drabbades oturligt nog av
sjöskabb de sista dagarna av simskolan.
Eftersom personalen var samma så gick det bra
att flytta över till Bullerås. På avslutningsdagen
var det vanlig simskola på dagen och sen på
kvällen hade vi fest.
Programmet bestod av korvgrillning och
frågesport för föräldrarna, frågesporten vanns för
övrigt av Linda Skog från Norra Vallgrund.
Dessutom som traditionen påbjuder klädsim och
lekar för barnen samt märkesutdelning och tack
för i år.
Stort tack till Folkhälsans Södra Vallgrund
representanter Susanne Nabb och Kika
Fogelberg, utan er hade vi många gånger haft det
jobbigt.
Sara och Caroline simlärare

50 meter
Frida Perätalo, Carolina Sund, Cecilia Weckström,
Alexander Sebbas, Filip Back, Moa Pått, Ellen
Ohls, Erik Hilde’n, Nina Gädda, Benjamin
Sebbas, Annina Erkkilä
100 meter
Cecilia Weckström, Moa Pått, Sandra Öster,
Jesper Pått, Alexander Sebbas, Nina Gädda,
Benjamin Sebbas, Annina Erkkilä
200 meter
Alexander Sebbas, Cecilia Weckström, Moa Pått,
Jesper Pått, Benjamin Sebbas
500 meter: Niklas Gädda, Roger Berg
1 km: Roger Berg, Niklas Gädda
2 km: Erika Hilde’n, Oskar Ahlskog
Sara Lund
***

Som lekledare fungerade Marie Håkans och
Alexandra Bengs
Resultat:

SEDAN SENAST…..
Den vackra sommaren har övergått i en vacker
höst. Flyttfågelsträcken mot söder har både synts
och hörts. Potatisskörden har trots den torra
sommaren varit någorlunda fin. Gett stora och fina
potatisar men inte så många. Framförallt träden,
har lidit av den svåra torkan.
Äppelträden har gett skörd som räckt åt både oss
själva och äppeltjuvarna. Det hör ju liksom till att
har man äppelträd så får man finna sig i att i
skymningen ha objudna gäster som söker
spänning i att ”palla” äpplen. Det hör till i en viss
ålder. Att be äppeltjuvarna komma in och få en
påse äpplen skulle kännas ärligare men är
naturligtvis inte lika spännande. Att lista ut de
unga äppeltjuvarnas identitet är inte svårt. De har
det skrivet i pannan när de sent om kvällarna
smyger omkring längs vägarna och försöker göra
sig osynliga.
Blåbär och lingon har funnits rikligt och de som
haft intresse och extra tid har till och med kunnat
plocka till försäljning.
Trevligt är det att följa med Jenny och Sara
Lunds förehavanden som befinner sig i
Stockholm. (Se: ”Livet i Stockholm”) Som
moderna ungdomar skriver de dagbok. Inte som
förr, i en bok som hade lås, utan på nätet. Alla till
kännedom! De producerar faktiskt så mycket text
att inte ens jag hinner läsa allt. Man blir glad av att
kunna följa med deras dagliga liv. De skriver lätt
och enkelt. De har lärt sig att de största äventyren

Vattenvanemärket:
Hugo Back, Wilma Weckström, Calle Sund,
Annina Erkkilä, Alexandra Anderson, Jennifer
Öster
Nybörjarmärket:
Hugo Back, Frida Perätalo, Wilma Weckström,
Calle Sund, Annina Erkkilä, Alexandra
Anderson, Felicia Anderson, Alexander Sebbas,
Jennifer Öster, Albin Fogelberg, Wiljam
Wikman, Ellen Ohls, Tom Yrjas, Hugo Ahlskog
Intressemärket:
Calle Sund, Carolina Sund, Cecilia Weckström,
Sandra Öster, Moa Pått, Jesper Pått, Filip Back,
Ellen Ohls, Tom Yrjas, Hugo Ahlskog,
Benjamin Sebbas, Nina Gädda
Talangmärket: Niklas Gädda, Erik Hilde’n
Simkandidat: Edvin Fogelberg
Primusmagister: Oskar Snygg
Livräddnings diplom: Axel Snygg
25meter
Frida Perätalo, Wilma Weckström, Calle Sund,
Annina Erkkilä, Alexandra Anderson, Felicia
Anderson, Alexander Sebbas, Filip Back, Moa
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finns i det dagliga livets bekymmer och
glädjeämnen. Och det skriver de om. Tack!
För att även de som inte har ”internet” skall
kunna följa med deras förehavanden i
Stockholm, publicerar vi det som de skrev i
fredags, den 29.9.06.
Läs mer vad de skriver i sin dagbok på adressen:
www.bloggen.fi/jennysara
Hur gick fårskallet till? Vad var fårgjuton? Vem
lagade skallankäppar och för vilket ändamål?
Den unga generationen vet inget om fårskallet!
Vem kan skriva något om det? Någon som var
med!
Redaktionen tar gärna emot bidrag!
Börje

fram, men aldrig problemfritt hem. Nu har vi
övergått till Tunnelbanan.
Parkeringen kostar skjortan och nittio, men vi har
äntligen hittat en avgiftsfri dagsparkering 1 km
hemifrån och på natten är det gratis utanför huset.
Varje morgon och kväll flyttar vi bilen. Snål är rik
brukar det ju heta.
Blir det några problem lär vi inte komma fast. Det
ligger nämligen parkeringsböter som höstlöv här.
Folk verkar ha annat att lägga sina pengar på
istället för sådana småsaker som böteslappar.
Vi ser med förväntan fram emot vår vistelse i
Stockholm och hoppas kunna hämta med oss
många minnen och erfarenheter hem.
Sköt om er och varandra!
Sara och Jenny

***

***

LIVET I STOCKHOLM

LEVNADSFÖRHÅLLANDEN OCH
UTVECKLINGEN I SKÄRGÅRDEN
FRÅN 1948 0CH FRAMÅT

På valdagen och söndagen den 16 september
anlände vi till Stockholm. I Saras Chrysler hade
vi pressat in alla saker vi kan tänkas behöva de
närmaste tre månaderna.
Vi har hyrt lägenhet av Melissa som skall studera
i Helsingfors i höst.
Vi bor i en tvåa på Helsingörsgatan 14 med drygt
en minuts promenadavstånd till Kista Gallerian.
Kista är kanske inte den mest idylliska
stadsdelen, men ett lugnt bostadsområde på ett
lämpligt avstånd från Stockholms innerstad. Vi
har varit företagsamma och stressat runt i några
dagar med olika ärenden. Efter några intervjuer,
handskakningar och namnunderskrifter fick vi
anställning som teamledare. Vi är anställda av
Academic Work, ett rekryteringsföretag för
studenter vid universitet och högskolor.
Företaget har ett nytt projekt med Aftonbladet
som uppdragsgivare. Aftonbladet skall lansera en
ny gratistidning ”.Se” som kommer att
konkurrera med de andra gratistidningarna City
och Metro. Enligt ledningen är det
kvällstidningens största satsning någonsin. Det
kommer att anställas ca 250 produktutdelare och
25 teamledare. Vår uppgift som teamledare är att
ha ansvar över 10 utdelare vardera. I kväll är vi
bjudna till Hotel Anglais på Stureplan för att
träffa ledningen för tidningen och få lite
utbildning samt champagne och snittar. Vi får
känna oss lite viktiga i alla fall.
Börje vart brukar du bjuda dina medarbetare?
Vi har blivit väl bemötta och trivs bra i
Stockholm och Kista. Folk har lite svårt med att
skilja mellan finnar och finlandssvenskar men vi
försöker upplysa dem vi kommer i kontakt med.
Vi har lite svårigheter med att hitta hem. Vi har
kört bil till universitet tre gånger och kommit

År 1950 fick jag tjänst som lärare i Södra
Vallgrund. Eftersom jag nu bott här i 56 år känner
jag bra till samhällsförhållandena och
utvecklingen. Därför vill jag i kommande nummer
av Söderbybladet redogöra för utvecklingen på vår
ort.
Åren 1948 – 1952 kan betecknas som en milstolpe
i vårt samhälle.
1948 Elektriskt ljus till alla hem i vår by.
Sjunde folkskolklassen tillkom.
Elevbespisning i folkskolan.
1949 Postbusstrafik Vasa – Södra Vallgrund
– Brändövik.
1952 Första turen med Replotfärja 24
december

Passagerartrafik med båt
Från Replot – Vallgrund upprätthölls regelbunden
trafik med Norden från Replot.
Svanen från Norra Vallgrund.
Svea från Södra Vallgrund.
Trafik lördagar och måndagar. Samarbete
skärgårdsbåtarna emellan förekom sällan. Trafiken
upphörde 1953 då motorfärjan Replot inledde
trafiken. (Fortsättning i nästa nummer)
Josef
***

Pensionärsklubbens resa till
Tornedalen 28-30 augusti
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Från Södra Vallgrund var vi 11 deltagare: Anita, Rut,
Mari-Anne, Karin, Olof, Olof, Rose-Marie, Göta,
Paul, Hans och Margareta. Vår reseledare Jouni, tog
det säkra före det osäkra och avfotograferade envar
när vi inträdde i bussen
Måndag, Kl. 7.30 med buss från Sommarösund till
Haparanda. Kaffepaus i Lochteå och sedan en sväng
till sandstranden i Kalajoki och rundtur i Brahestad.
En bit utanför Uleåborg åt vi dagens lunch. Via Kemi
vidare till Haparanda där tog vi in på våra rum i
Stadshotellet. Snarligen fortsatte vi till Torneå, där vi
fick en guide som berättade om staden och vi
bekantade oss med kyrkan, varefter vi fortsatte till
Oravansaari där vi bjöds på en delikat kvällsbit
bestående av olika smörgåsar och grillad renkorv,
kaffe med mängder av dopp. Damer som hjälpte till
var talko arbetare från sk. Vänskapsstugan. Musik
med spelmän Peter, Erik och Henry. Vårt värdpar
där, var Sirkka och Tarmo Gullsten. Museidirektör
Henry Nordberg berättade om Oravaisensaaris
historia, denna ö i Torne älv har haft fast bosättning
redan på 1400-talet. Dessa människor hör till Airi
Eks bekantskapskrets och det är hon som samordnat
denna trevliga kväll. Så åter till vårt hotell i
Haparanda.
Tisdag, Kl. 8.45 med buss Haparanda – Rovaniemi –
Avasaksa – Haparanda. Frukost på hotellet. I rask fart
till Rovaniemi där vi besöker kyrkan, som är mest
känd för sin väggmålning av Lennart Segerstråle.
Därifrån till Julgubbens verkstadsby vid polcirkeln,
där de flesta köpte någon julklapp och postade
vykort. Dagens lunch åt vi i restaurangen högt uppe
på Ounasvaara. Returresan via Avasaksa och
Övertorneå. Kaffepaus hade vi vid Kukkolaforsen.
Kommen tillbaka till Haparanda besökte vi kyrkan,
där kantorn, sopranen Eila Toikka sjöng och spelade.
Onsdag, efter en tidig frukost på hotellet, började
hemfärden, men först en tur till Lapin Kultas port där
vi lastade in några korgar, föreningens ordförande
Airi Ek har tjänstgjort 27 år i laboratoriet på
bryggeriet. I Uleåborg hade vi rundtur i staden och en
lång paus på det soliga torget. I Ylivieska åt vi
lunch, i Edsevö kaffe och 7-tiden var vi i Vallgrund.
Vår chaufför Peter Söderqvist, han som vet det mesta
av vad som är värt att veta längs Finlands vägar, han
höll oss väl informerad.
Hans

Vi vill inte komma dit med stora IKEA-påsar fyllda
med smutstvätt och se de stora maskinerna gå på
högvarv redan.
Vi blev klara med tvätten och torkningen 08.54. Jenny
rusade till parkeringen och flyttade bilen, medan Sara
tog in tvätten. Vi tog en snabbdusch och begav oss till
Sollentuna för att träffa Mailis på Kommunhuset. Vi
fick nycklar, listor och information inför barngympan
på lördag. 14 barn är anmälda 0ch 2 kommer på prov
första gången. Vi kommer att ha sagogympa för söta 3
– 4 åringar. Ska bli spännande, har ju haft
fartsnigelgympa i Replot för lite större barn. De har ju
klarat programmen bra och vi har trivts bra med dem,
men nu är det helt främmande barn och en utmaning att
leda så små barn.
Några timmar senare stod vi uppslukna av tidningen
City på Tunnelbanan på väg mot KTH. Kanske mindre
klokt att läsa konkurrenternas blaskor, men vi får
försvara oss med det att vår tidning inte kommit ut
ännu.
Vi hade stämt träff med Academic Work kl 15.00 och
kom in på huvudkontoret 14.58.
Där fick vi mycket information om inkommande
vecka, vi ut delades distrikt, kläder och arbetslistor.
Tidningen kommer ut på måndag och vi inleder vårt
jobb redan 05.30. God morgon yxskaft!
I kväll kommer nog Jenny att dra ut på stan, det lär
vara någon som fyller på Helsingörsgatan och på
Bulleråsvägen också för den delen.
Har skaffat SL-månadskort i dag, så man får ”rakel”
hur mycket som helst,
På lördag morgon kl 10 startar sagogympan på
Töjnaskolan så anmäl er vetja. Det ryms ännu några
stycken.
Solen har förgyllt stockholmarnas fredag och lite god
mat kommer att sitta fint och sätta punkt för denna
vecka.
Hörde på radion nyligen att det är grymma köer längs
E 4an, seriekrock ock riktiga stockningar. Vimsiga
Sara är ute på uppdrag så vi får se om hennes närver
håller till Kista.
Fick brev från Fammo i dag, hon skrev så gulligt och
skojigt. Väntar med spänning på mer brev, mommo lär
jobba på något brev och mammas och pappas borde
droppa in när som helst. Mysigt med brev, det är lite
opersonligt att bara skicka meddelanden och e-post.
Saknar familjen, vännerna och alla andra bekanta.
Saknar skären och Vasa. Saknar finska lite grann. Men
bara lite☺
Sara och Jenny

***

Nu är det bara att börja
jobba.

***

SÖDERBYBLADET

-Jenny, om du int sku ha mig sku du int få na tvätta!
Vi var båda halvvakna, Sara steg upp medan Jenny
tänkte vila ögonen några sekunder. Klockan var
06.55 så det var bara att inse att tvättstugan kallade
på oss. Om man inte kommer till stugan inom 15
minuter efter bokad tid går tiden som bekant förlorad.

Redaktör: Börje Anderson
Lotsvägen 2, 65930 Södra Vallgrund
Tel. 06-3527758, GSM 050-5917958
E-post: borje.anderson@kolumbus.fi
Redaktionssekreterare: Hans Söderlund
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Sommarösundvägen 442A
65930 Södra Vallgrund, tel. 06-3527586
Nästa blad, nr 9 utkommer omkring vecka 46.
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