SÖDERBYBLADET
Nr 3 Årgång 7 Mars 2007
ISSN 1459-8493
Utgivare: Södra Vallgrund byaråd rf
_____________________________________________________________________________________
För tiden 18.6-31.8.2007. Tjänsten är en
deltidstjänst på 18 veckotimmar (grundlön 50% av
R18 för en behörig sökande), sekreteraruppgifter
ingår sporadiskt. Utmärkta kunskaper i svenska
samt nöjaktiga i finska krävs i handhavandet av
tjänsten. Från 1.9 kan den valda personen komma
i fråga, då den ordinarie tjänsten besätts.
Tilläggsinformation ges av tf khde Jouni Sinisalo,
tel. 044 3520261. Ansökan bör vara
församlingsrådet i Replots församling tillhanda
senast 5.5.2007, under adress: Prästgårdsvägen 9,
65800 Replot.

BÄSTA POSTKUND!
Då du avhämtar postförskottspaket på större
belopp än 200 euro ber vi dig betala dessa med
kontanter.
Postförskott på lägre belopp kan även i
fortsättningen betalas med bankkort (inte
kreditkort).
Postombudsmannen har inte rätt att lämna ut
postförskottspaket innan postförskottet är erlagt.
Handelslaget och Posten är två skilda företag
med separata penningströmmar, trots att vi
arbetar under samma tak.
För allas trivsel och jämlik behandling av alla
kunder ber vi er beakta detta!
SÖDRA VALLGRUND HANDELSLAG
Birger Sebbas, vd

***

BYARÅDETS ÅRSMÖTE
Av resultaträkningen för år 2006 framgår:
Sommaröhallens intäkter minus kostnader och
avskrivningar ger ett resultat för Byarådets
affärsverksamhet (Sommaröhallen) på 4390,50.
Om man till den summan lägger intäkter för den
ordinarie verksamheten och drar bort kostnader
och skatt fås räkenskapsperiodens resultat, 3737
euro.
Sommaröhallen var öppen från maj till september
och dessutom hade man julöppet i december.
Anställd var Annette Westman.
3 st dekorerade brödspadar har delats ut åt
nyfödda. Det betyder, sedan starten, i februari
1997, har 38 st brödspadar delats ut.
Medlemsavgiften för detta år beslöts hållas
oförändrad 2 euro.
Styrelsen i sin helhet: Johan Rönn, ordförande.
Övriga styrelsemedlemmar: Monika Nissander (i
stället för Anne Lindell som önskade avgå), Stefan
Back (i stället för Birger Öster som önskade avgå),
Marléne Ström, Anders Back, Mariella Beijar,
Sara Lund, Minna Aro, Christina Appel.
Arbetsgrupper:
Sommaröhallen: Marléne Ström, Mariella Beijar,
Karin Måsala.
Postrodden/Skäri-Mari: Jan-Peter Sandqvist,
Olof Snygg.
Kåtan, städ & röjning: Nils-Erik Westerlund,
Herman Fogelberg, Sami Rimpilä.
Postutdelning
(Söderbybladet):
Margareta
Söderlund, Bo Westma n, Sven-Ole Åström,
Annette Anderson, Anne Lindell, Bernice Smeds.

***

BYAMÖTE 2
Hantering av avloppsvatten
i skärgårdsområden.
Plats:
Södra Vallgrund skola
Tid:
4.4.2007 kl. 19.00
Det andra mötet ordnas nu inom projektet
Avloppshantering i skärgårdsområden. Nu
samlas alla som är intresserade av de
fastighetsutredningar som kommer att utföras.
Om du deltog i det första mötet (Se:
Avloppsloppet startar) och är intresserad av
gårdsbesök kan du fylla i och ta med den
blankett som delades ut. Var du inte med på
första mötet kan blanketten fyllas i på mötet
(eller kontakta Jessica, tel. 3190200, så får du
en).
På mötet kommer även att informeras om vilka
möjligheter till företagsamhet och sysselsättning
projektet ger.
Projektet som avslutas den 28.2.2008 erbjuder nu
kostnadsfria utredningar för fastigheter inom
målområdet.
Börje
***

Replots församling söker en

KANSLISTVIKARIE
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Urklippsboken: Margareta Söderlund.
Insamling av medl.avgiften: Inga Stolpe,
Ulrika Westergård, Vuokko Palomaa, Anne
Lindell, Annette Anderson.
Simstranden: Susanna Hägen, Bo Nygård.
Brödspadar åt nyfödda: Marléne Ström.
Söderbybladet:
Hans
Söderlund
Börje
Anderson
Arkiv o foto: Hans Söderlund, Birger Öster,
Börje Anderson, Monika Nissander, Bengt
Håkans.
Sommarösund och vandringsleden: Från
Byarådet, Johan Rönn och Anders Back.
Dessutom ett stort antal bybor som vid ett
informationsmöte för ett antal år sedan anmälde
sitt intresse att var med i planeringsgruppen.

infalla efter snönsmältning men innan gräset
täcker marken.
Mera i ett senare nummer av Söderbybladet.
Börje

Christers spalt
Så har då kommunen fått ny kommundirektör.
Diskussionen före valet var livlig och olika
argument för de olika kandidaterna framfördes.
Ett argument som jag aldrig fick riktigt klart för
mig vad det skulle betyda i framtiden var: ”nu
väljer vi denna kandidat som kan fungera som
kommundirektör över en övergångstid”.
Vad menade man med övergångstid och vad var
planerat att ske efter övergångstiden?
Själv resonerade jag som så att vi med valet måste
ge en signal till omvärlden om att vi väljer en
kommundirektör som i framtiden kan leda
kommunen vidare som en självständig kommun.
Skulle det gå så illa att vi lagstiftningsvägen skulle
tvingas ihop med någon annan kommun ansåg jag
det viktigt att i en sådan situation ha en person
som har de egenskaperna som behövs för att vi
korsholmare skulle få en person placerad i den
högsta tjänstemannaledningen. Processen som
föregick valet var nog inte till alla delar trevlig,
personligen har jag aldrig tidigare upplevt ett
sådant tryck på mig för att få mig att ändra åsikt,
till och med hot om repressalier för det som jag
representerar förekom och smutskastning av min
kandidat, märkligt att man inte hade positiva saker
att säga om den egna kandidaten.
Tack
vare
de
otaliga
uppmuntrande
telefonsamtalen från korsholmare dagen efter valet
kändes det som om det trots allt var värt besväret.
I ett personval är det alltid historien som visar om
man valt rätt eller fel. Man måste våga göra en
bedömning, fatta beslut och driva sin åsikt till
slutet.
Den strukturdiskussion som idag förekommer
kommuner emellan tror jag inte gäller enbart
mellan kommuner. Ser man på samhällets behov
och krav på förmiddagsvård, eftermiddagsvård
och dagvård av barnen, så tror jag att det kommer
att tvinga fram områdesvisa enheter som betjänar
området med detta. Hur det sedan skall
kombineras med lokalsamhällets krav på det
befintliga skolnätet återstår att se, barnens
individuella situation bör ju också beaktas.
Christer Stolpe

Planeringen
av
vandringsleden,
eller
naturstigen, har avancerat. Ett visst motstånd har
mötts så att sträckningen har fått göras om, men
de flesta markägare har ställt sig positiva till en
stig över deras marker. Forststyrelsen har gjort
utkast till avtal med markägarna som nu är
undertecknade. Sträckningen av naturstigen i
terrängen är nu utmärkt med blåa band. Under
våren kommer Byarådet att ställa till
slyröjningstalko längs stigen.
Forststyrelsen har stått för planeringen och
kommer även att stå för skyltar och kartor.
Det påpekades att naturstigen inte får användas
som skoterled eller ridväg.
Med IF Femman som huvudarrangör kommer,
den 27 juli, en orienteringsfestival att ordnas i
Södra Vallgrund. Samarbete har sökts med byns
olika föreningar. Man väntar 500 – 600 deltagare
i olika åldersklasser och nationaliteter.
Genom att under våren och försommaren ordna
en orienteringsskola försöker man få ungdomar
att bli intresserade av orienteringssporten. Vi har
anledning att återkomma till detta.
Börje
***

ARKEOLOGISK EXKURSION
I vår by finns gamla husgrunder och andra spår
av forntida mänsklig aktivitet. Dessa försvinner
mer och mer för varje år. På Byarådets årsmöte
uttrycktes önskemål om exkursion till de gamla
boplatserna. Eftersom Josef Lindgrén för ett
antal år sedan gjort en inventering av dessa,
föreslogs
han
som
exkursionsledare.
Arkiveringsgruppen, tillsammans med Josef, fick
i uppgift att planera en sådan arkeologisk
exkursion. Tidpunkten skulle vara denna vår och

***

AVLOPPSLOPPET STARTAR
En förordning har utfärdats år 2003 om
behandling av avloppsvatten i områden utanför
kommunalt avloppsnät. I förordningen finns
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minimikrav på utsläpp av fosfor, kväve och
organiskt material. Enligt förordningen skall alla
fastigheters avloppssystem fås i ändamålsenligt
skick före utgången av år 2013. Enligt de
reningskrav som ställs renar inte slambrunnarna
tillräckligt bra. Det krävs en efterbehandling.
Om allt detta fick byborna lyssna till vid ett infomöte på skolan den 14 mars. Mötet hölls inom
ramen för projektet: Avloppshantering i
skärgårdsområden. Projektansvarig är Jessica
Grynngärds . Projektet syftar till att ge stöd och
befrämja initiativtagande för kommunens och
invånarnas miljöansvarighet. Som målgrupp
anges befintliga stadigvarande hushåll som inte
har möjlighet att ansluta sig till kommunalt
avloppsnät. Även företag och offentliga
fastigheter som t.ex. skolor omfattas av
bestämmelserna.
Projektplanen går ut på hålla 2 byamöten. Det
första mötet har nu hållits och det andra mötet
hålls i april. Till det skickar projektledaren ut
kallelse till alla bybor. Då kan även ett eget
förslag till hur avloppshanteringen kan lösas,
lämnas in (Blankett finns och fås av Jessica
Grynn-gärds
på
Österbottens
Svenska
Lantbrukssällskap (ÖSL), tel. 3190217)
Efter byamötena görs utredningar på fastigheten
och förslag på hur avloppsvattenhanteringen kan
lösas. Så långt är det gratis. Planering, ritningar
och förverkligandet har sitt pris. 5000 – 10000
euro, nämndes. Priset beror naturligtvis på
många olika faktorer, fastighetens storlek,
markens beskaffenhet, marklutning, befintligt
system, m.m. Ett åtgärdstillstånd skall sökas från
kommunen. Det kostar i dag 55 euro.

För våra barn och barnbarns skull är det nog bäst
att vi efter bästa förmåga renar avloppsvattnet
innan vi släpper ut det i naturen.
För att vara i mål om 6 år är det bäst att vi nu
startar avloppsloppet!
Börje

RIKSDAGSVALET 2007
Antalet röstberättigade inom röstningsområde 004,
Södra Vallgrund var, 149 män och 128 kvinnor,
totalt 277 personer. 14 män och 9 kvinnor, totalt
23 personer, hade förhandsröstat. På valdagen
18.03.07 röstade 93 män och 85 kvinnor, totalt
178 personer. Sammanlagt röstade alltså 201
personer eller 72,6 % av de röstberättigade.
Rösterna fördelade sig på följande kandidater:
Kristdemokratiska förbundet
Nr.4
Hokkanen Heimo
1 röst
5
Kallis Bjarne
1
Gröna förbundet
Nr.25
Lemmettinen Minna
30
Salo Pertti
33
Wikman Ingela

2
1
1

Självständighetspartiet
Nr.34
Nygård Mauri
36
Pesonen Antti

1
2

Sannfinländarna
Nr.38
Kivimaa Mika
46
Saarakkala Vesa-Matti

1
1

Finlands Socialdemokratiska Parti
Nr.55
Kumpula-Natri Miapetra 1
63
Sjölund Richard
1
65
Uhlgrén Arttu
1

Med på mötet var även Roger Brännäs,
planerare och byggmästare från ÖSL. Han
berättade om de olika lö sningsmodeller som
finns.
Helena
Granlund,
kommunens
miljövårdssekreterare, redogjorde för vilka krav
kommunen ställer på avloppsva ttenhanteringen.
Vi har ju länge kunnat läsa om att världens nästa
stora problem kommer att vara bristen på rent
vatten. Man blir ju betänksam när ett diagram
visas på mötet som säger att vi använder 150 l
rent vatten per dygn och person. Av den
mängden används 30 liter för matlagning och
disk, 22,5 liter spolar vi ner i wc, lika mycket
används för tvätt, 7,5 liter för städning och 67,5
liter för den personliga hygienen.
Visst kan vi skaffa en snålspolande wc-bytta,
men vi vill hålla våra kläder rena och sköta vår
personliga hygien.
3

Svenska Folkpartiet
Nr.68
Bertills Anna
69
Brandt Mats
70
Cederborg Muluken
71
Eklund Sara
73
Gästgivars Lars
75
Kronqvist Anna-Lena
76
Luther Mikael
77
Löv Per
78
Nordman Håkan
79
Nygård-Fagerudd Wivan
80
Nylund Mats
81
Rönnqvist Jonas
84
Wideroos Ulla-Maj

3
1
4
3
30
8
33
1
7
59
7
1
21

Vänsterförbundet
Nr113
Håkans Stefan
119
Lehto Anneli

1
1

121
122

Mantila Anneli
Moisio Harri

Samlingspartiet
Nr134
Lammi Taira-Julia
135
Luukkonen Hannu
142
Salo Petri

1
2

plockar ihop varor som jag beställt på förhand vid
sådana tillfällen då jag vet att jag just och just
hinner till handlin före stängningsdags) kan
godkännas som hushållsavdrag vid beskattningen.
Öppethållningstiderna diskuterades, t.ex. ifall om
handlin skulle kunna öppna senare en förmiddag
och istället vara öppen till klockan sex en kväll till
i veckan. Vi diskuterade även om handlin skulle
fungera öppen för ägarkunder utan att ha personal
på plats. Produkturvalet kan vi alla p åverka genom
att meddela vad vi tycker saknas i handlin. Vill du
t.ex. ha en annan sort av te än de som finns i
hyllan, meddela personalen, den gör garanterat sitt
bästa för att få tag i din favorit. För att vara säker
på att de beställer hem rätt sort åt dig kan du (om
du har den kvar) ta med fö rpackningen till handlin
så de får den viktiga EAN-koden som berättar mer
än tusen ord om produkten.
Ungdomarnas andel kunde ökas genom att ge dem
möjlighet att planera reklamblad för handlin. De
skulle kunna planera skyltfönstren eller tävla om
det finaste marknadsföringsknepet. En café- hörna
skulle kunna inhysas i någon vrå i handlin, där
man skulle kunna ta sig en kopp gott kaffe med
övriga bybor som är ute och handlar samtidigt. En
konsulent skulle kunna förevisa sina produkter i
handlin. Som konsulent skulle även byborna själva
kunna fungera, då man skulle kunna erbjuda sina
bästa mat- eller bakrecept med små smakprov.
Många andra bra förslag togs fram, det var tal om
att idéerna tas upp i styrelsen för diskussion. Men
viktigaste är nog att se till att vi håller liv i handlin
vi har, det är långt att gå till närmaste affär efter
Södra Vallgrund Hlg!
Vi som deltog tackar och bockar för en
utomordentligt trevlig kväll och hoppas att
arrangörerna fick ordning på idéerna som bollades
fram och tillbaka för att kunna plocka ut
guldkornen som eventuellt fanns med. Vi väntar
och ser om karlarna kommer med lika många fina
idéer då det är er tur att få ansiktsbehandling...
Monika Nissander

2
1
1

Som synes en stor spridning av rösterna.
Margareta Hjerpe har ställt uppgifterna till
bladläsarnas förfogand e.
***

VÅRTECKEN
Den 13 mars såg Karin Förars 2 st tofsvipor i
närheten av Lisbeth Höckerts postlådor. Det är
nästan 3 veckor tidigare än året innan.
Den 18 mars såg Gertrud Ståhl 6 svanar över
Sjörosäng och den 21 mars 4 tranor. De flög av
och an och ville pröva de nya landningsbanorna.
Samtidigt kan tofsviporna nu ses flockvis.
Ni glömmer väl inte att anmäla om era
iakttage lser av vårtecken. Ring, e-posta eller lägg
en lapp i vår postlåda.
Börje
***

Kvinnokväll på lokalin
Närmare tjugo förväntansfulla damer samlades
på lokalin en fredagskväll för att få reda på vad
som menades med kvinnokvällen som
marknadsförts så flitigt. Jag misstänker att
många tänkte som jag att jag kan inte delta i
någon idékläckarkväll och utveckling av handlin
då jag inte har förbättringsförslag, eftersom jag
tycker att det är bra som det är. Men det är sant,
bara för att det fungerar bra nu behöver inte
betyda att det fungerar bra i framtiden längre, det
gäller att hänga med i utvecklingen. Och ju fler
som slår sina kloka huvuden ihop, desto fler fina
förslag växer fram!
Vi njöt av lyxig ansiktsbehandling och vi
frossade i godsakerna som dukades fram i
mängder och massor. Där fanns saft, lemonad
och mineralvatten att läska sig med, där fanns
panini med olika sorters fyllning, där fanns
räksallad, messmör, saltkex och snittar. Vi drack
kaffe, åt pepparkakor, marmelad och choklad.
Men vi hann diskutera lite också.
En hel del idéer kom upp till diskussion, en del
har länge ”legat och grott” och växt fram till ett
förslag och en del dök upp plötsligt under
kvällens lopp. En av idéerna som lät intressanta
var att undersöka huruvida handlins tjänster
(t.ex. en avgift för servicen att personalen

***

EFTERLYSNING
Uf-Havsbandets protokoll från styrelsemöten för
tiden 1991 – 1992.
Vet du något om dem, kontakta någon i
arkiveringsgruppen.
***

SÖDERBYBLADET
Redaktör: Börje Anderson
Lotsvägen 2, 65930 Södra Vallgrund
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Tel. 06-3527758, GSM 050-5917958
E-post: borje.anderson@ netikka.fi
Redaktionssekreterare: Hans Söderlund
Sommarösundvägen 442A
65930 Södra Vallgrund, tel. 06-3527586
Nästa blad, nr 4 utkommer omkring vecka 16.
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