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Medlemmarna i Södra Vallgrund 

Handelslag kallas till ordinarie årsstämma 
18.4.2017 kl. 19.00 i UF Havsbandets 
lokal. På stämman behandlas de i § 11 av 

Handelslagets stadgar nämnda ärenden. 
Södra Vallgrund Hlg¨ 

 
SOMMARJOBB 
Vill Du jobba i butiken i sommar? 

Lämna Din ansökan till Handelslaget 
senast 18.4. kl. 17.00 eller till 

svhlg@netikka.fi 
Södra Vallgrund Handelslag 

 
 
 

  
Vi söker nu för sommaren en värd till 

friluftsmuséet Granösunds fiskeläge. 
Värden finns på plats vid fiskeläget när 
det är öppet 28.6–6.8, ons-sö kl. 12–17 

(eller ev. kl. 11–16), samt 
torsdagskvällarna i juli till kl. 21. Till 

uppgifterna hör att ta emot besökare, 
guida dem runt, koka och servera 
pannkaffe, marknadsföra, ta emot 

bokningar per telefon etc. En del arbete 
kan även finnas med ex. gruppbokningar 

innan säsongöppningen i maj–juni, samt 
efter i augusti–september. 
  

Vi söker dig som är intresserad av ett 
levande hembygds- och museiliv, är social 

och språkkunnig och van att arbeta 
självständigt. Förfrågningar och 
ansökningar riktas till föreningens 

ordförande Ulrika Vestergård-Denward 
per e-post ulrika.vestergard(a)netikka.fi 

eller tfn 050 – 581 2468.  
 
Din ansökan vill vi ha in senast fredag 

21.4. 
 

 
 

Vi hade första träffen i mars och nu skall 

vi dokumentera alla intressanta 
besöksplatser/historiska platser m.m. och 

sedan skapa presentationer av detta i 
digital form, kanske med bilder, filmer, 
interaktiva kartor, papperskartor m.m. för 

den lokala besökaren. Informationen kan 
spridas bl.a. via Handelslaget, 

Sommaröhallen, vår hemsida och Havets 
hus. 
  

Vi träffas måndag 24.4 kl 18 i 
Sommaröhallen för andra gången över en 

kopp kaffe och bestämmer vem som gör 
vad. Vi behöver fotografer, textförfattare 

och idésprutor samt information.  
 
Ett par föreningar var representerade sist, 

hur är det med företagen? Alla är hjärtligt 
välkomna. 

 
 
 

Anette Wollsten-Håkans och Maria Nabb 
kommer till UF-lokalen lördagen den 6 

maj 13-15.  
 
Underkläder och kläder  

Anette satsar på underkläder från Evelace 
som har Finlands största urval när det 

gäller modeller, storlekar och färger. 
Produkterna från Evelace är utformade för 
den finska kvinnan. I sortimentet finns 

också några barn- och herrmodeller. 
Anette ger produktinformation och 

skötselråd. Hon hjälper till vid provningen. 
Ett gott klädval börjar med ordentliga, 
bekväma och välsittande underkläder. 

Kom ihåg att alltid ta på den bh du tänker 
ha under, när du köper en ny festdress. 

Gå in och bekanta dig med produkterna 
på www.evelace.fi.  
 

Maria importerar kläder från England, 
Tyskland och Sverige. Hennes företag 

heter new&old by maena och finns i Norra 
Vallgrund och Vasa. Hon menar att det 
viktiga i kläderna är råvaran och har 
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därför satsat på bambu, hampa, bomull, 
ull och ibland linne. Sedan har hon tänkt 
ett steg längre och menar att ett använt 

plagg skall kunna återanvändas och bli 
något nytt. Förutom att man kan sy om 

ett plagg kan man skapa helt nya 
produkter av gamla kläder, till exempel 
kassar, börsar, mössor, tavlor, kuddar... 

Låt fantasin flöda samtidigt som du sparar 
på jordens resurser och du själv mår gott i 

skapandet. Maria kan hjälpa dig på traven 
ifall du har sådant du inte vill slänga men 
vet inte hur du skall använda materialet 

du har.  
 

Enligt Hbl 27.3.2017 slänger finländarna 
70 miljoner kläder varje år. Visst börjar 
det vara dags att ändra klädstil och satsa 

hållbart!  
 

Tillställningen är öppen för allmänheten  
Arr. Södra Vallgrund Marthaförening r.f.  

 
 
 

Du var förankrad i historien. 
Du var lugn, glad och förnöjsam, 

konstnärlig,  
generös, gästvänlig och självuppoffrande. 
Men tillika öppen inför framtiden. 

 
Ditt sätt att leva, och din inställning till 

livet,  
är ett föredöme för oss, ja för hela 
världen. 

 
Tack för att Du fanns! 

Tack för vackra minnen! 
Dina kusiner Lisen Stolpe o Agneta Åström 
 

 
 

Replot skärgårds hembygdsförening höll 
sitt årsmöte på Loftet i Vasa den 10 mars. 
Närvarande var åtta styrelsemedlemmar 

och nio föreningsmedlemmar. Innan 
middagen tog vi del av en intressant 

rundtur i huset med Loftets personal. Vi 
fick bland annat höra om konsul John 
Edvard Moe som ägde huset i början av 

1900-talet. Moes är kanske mest kända 
för söderbysborna genom hans fru 

konsulinnan Tulla Moe som residerade på 
Bullerås.  
 

Till föreningens ordförande omvaldes 
Ulrika Vestergård-Denward. Styrelsen för 
2017 består av Rolf Sund, Gunvor Friberg, 

Anders Friberg, Daniel Beijar, Ann-Karolin 
Södergård, Petter Forth, Pontus Fred, 

Patrik Strandberg och till ny 
styrelsemedlem upptogs Jessica 
Sundman. Sundman har det senaste året 

varit verksamhetskoordinator vid 
Granösunds fiskeläge. En ny värd söks för 

denna säsong.  
 
Fyra föreningsmedlemmar valdes till nya 

hedersmedlemmar. De är Lars-Ola 
Vestergård, Kaj-Erik Pått, Sigvald Håkans 

och Erik Lund.  
 
Medlemsavgiften för 2017 fastställdes till 

10 euro.  
 

Verksamheten vid Granösunds fiskeläge 
fortgå i sommar som tidigare med 

öppethållning onsdagar till söndagar 
klockan 12 till 17. På torsdagskvällarna i 
juli ordnas hantverkskvällar mellan 18 och 

21. Ett intressant program är på 
kommande för sommaren.  

 
I år har det också gått 100 år sedan 
Svennas Sven föddes. Detta kommer att 

uppmärksammas på Granösunds fiskeläge 
på Svens födelsedag den 5 augusti i 

sommar när Skärgårdsdagen ordnas.  
 
 

 
Tack för ert stöd och förtroende! 

Rolf Sund 
 
 

 
Antalet röstberättigade personer i Södra 

Vallgrund var 303, av dem 153 män och 
150 kvinnor.     
Förhandsröstat hade 16 män och 19 

kvinnor, totalt 35 personer.  
   

På valdagen röstade 94 män och 96 
kvinnor, totalt 190 personer.  
   

Röstningsprocenten blev 74,3%  
   

Rösterna fördelades enligt följande: 
(Parti 
Nr. Namn Antal röster) 

Tack 

RSHF årsmöte 

Kommunalvalet 9 april 2017 

Till minne av Regina Håkans 
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Svenska folkpartiet   
2. Ahlbäck Linda 13 
3. Asplund Charlotta 1 

8. Beijar Stig 1 
9. Björkman Patrik 23 

13. Degerlund Ralf 4 
18. Gästgivars Lars 4 
22. Håkans Johan 41 

23. Hästbacka Peter 1 
24. Ingo Christoffer 1 

29. Lahti Jussi 1 
34. Lithén Per-Henrik 2 
35. Luther Michael 5 

38. Nygård Nicklas 1 
46. Sirén-Aura Monica 3 

49. Sund Rolf 77 
53. Thölix Peter 2 
55. Wikström Pernilla 4 

 
Finlands Socialdemokratiska parti 

56. Ahläng Annika 1 
57. Eriksson Kim 8 

 
Perussuomalaiset 
71. Westerholm Micael 2 

73. Kuusalo Jukka 1 
74. Sariola Susanna 1 

 
Kristdemokraterna i Finland 
77. Kanto Kaj 1 

  
Vänsterförbundet 

87. Andersson Lars-Johan 10 
89. Österblad Ika 2 
  

Mustasaaren suomenkielisten kunnallis-
järjestö/yhteislista 

90. Ahlskog Martin 1 
100. Lumme Pirkko 8 
103. Orrenmaa Olli 1 

105. Saarela Tarja 1 
106. Trygg-Kaipiainen Jane 1 

 
Ogiltiga röster 3 
 

 
 

Vi hedrar våra förfäder, som strävat och 
kämpat för att få leva i ett fritt land. 
 

År 1912 förryskades lotsverket och 
fyrväsendet. Lotsarna och fyrvaktarna 

sade upp sig mangrant. De lotsar ryssarna 
fick tag på ställdes under bevakning, men 
många höll sig undan och/eller for över till 

svenska sidan. Den 25.3.1917 - för 100 år 
sedan - var lotsen Frans Öjst tillsammans 
med en grupp andra på hemväg från 

svenska sidan. Utanför Valsörarna blev 
han skjuten av ryssarna. De övriga 

fängslades och fördes till Viborg. Senare 
frigavs de. 
 

Vi hedrar och tackar ALLA som kämpat för 
ett fritt land. 

Barnbarnen 
 
 

 
Tidningen Skärgård nr 1/2017 damp ner i 

postlådan häromdagen. Där skriver 
Kenneth Nordberg om skarven, och jag 
plockar delar ur hans text hit. 

 
Var än fågeln bosätter sig tycks ett 

konfliktmönster återkomma där 
vetenskap, myndigheter och lokala 

intressenter strider om hur arten bör 
hanteras. Skarvfrågan har kännetecknats 
av starka känslor, missriktade åtgärder, 

oförståelse för motpartens argument, 
direkt motstridiga fakta och 

verklighetsbilder samt en mångfald av 
myter och halvsanningar. 
 

Enheten för Rurala, Urbana och 
Miljöstudier vid Åbo Akademi i Vasa har 

genomfört ett projekt där skarvens 
socioekonomiska konsekvenser utretts. 
Projektets syfte har varit att ta reda på 

hur skarven påverkar de lokala 
samhällena, och vad man har för 

möjligheter att hantera utmaningarna som 
nya djurarter för med sig. 
 

Intervjuer har riktats till lokalbefolkningen 
i Monå-Kantlax-Oravais-området, där de 

största och äldsta kolonierna av skarv i 
Österbotten har huserat. En enkät har 
också riktats till yrkes- och deltidsfiskare i 

Österbotten. Studieområdet är ett gott 
exempel där primärnäringarnas betydelse 

minskat och där fritidsvistelse, rekreation 
och en vacker boendemiljö istället har 
blivit allt viktigare element. Intervjuerna 

antyder att skarven har en betydande 
inverkan på rekreationens kvalitet. De 

intervjuade uttrycker obehag dels på 
grund av lukt, smuts i vattnet och 
fritidsfiskets försämring, dels på grund av 

Skarven 

Finland 100 år 
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en stress framkallad av myndigheternas 
hantering av frågan. 
 

 
 

Havets Hus har nu avslutat den offentliga 
upphandlingen för en tillbyggnad invid 
Berny´s som finns invid Replot bro. Den 

offentliga upphandlingen genomfördes 
som en så kallad selektiv upphandling 

som resulterade i ett flertal anbud för 
byggandet. De inkomna anbuden höll 
kvalitativt hög standard och således blev 

inga anbud förkastade. 
 

Urvalskriteriet för anbuden var lägsta 
priset. Den totala entreprenadsumman 
uppgår till 801 693 euro (moms 0 %) och 

slutsumman är endast ca 3 000 euro 
högre jämfört med den av Sweco PM Oy 

gjorda kostnadsberäkning. 
 

”Vi är mycket nöjda med upphandlingen 
och att kostnaderna håller sig inom 
budgetramarna”, säger Havets Hus 

ordförande Erik Sjöberg. En del 
förberedande markarbeten så som 

dragningar av elkablar kommer att utföras 
i april men den egentliga byggstarten 
kommer att inledas i augusti detta år. 

 
Berny´s restaurangverksamhet kommer 

att kunna fortsätta som normalt via 
ingången till caféterian under hela 
byggnadstiden. Området mellan Berny´s 

och Havets Hus kommer att vara 
byggnadsområde under hela byggtiden. 

Byggnaden beräknas vara färdig för 
ibruktagning i slutet av april 2018. 
 

Tilläggsuppgifter ges av Erik Sjöberg, 
Fastighets Ab Havets Hus. 

https://www.korsholm.fi/aktuellt/byggstar
t-foer-havets-hus/ 

 

Utanför protokollet måste jag få berömma 
maten på Berny´s då vi hade 

hantverkarnas vårmöte där förra 
månaden. Smaklig fisk och gott kött till 
varmrätt och till förrätt fick vi rökt fisk, 

sill, korv, sallader, grönsaker, bröd och 
utomordentligt god leverpaté!  

Nu från månadsskiftet kom nya 
restaurangägare, men maten var 
fortfarande lika bra. Vi åt lunch en 

onsdagseftermiddag och fick 
wienerschnitzel med pommes frites och 
salladsbord. Alla hann inte ens smaka på 

salladerna förrän första i sällskapet 
utbrast "Vilken god sallad!" 

 
Och för att fortsätta med matrecensioner 
så måste nog Vallans Cowboy-

hamburgare också få ett omnämnande. 
Har ni testat? Om inte, så beställ en sådan 

nästa helg! Ni ångrar er inte. 
 
 

 
Sommaröhallen öppnar 6.5. Vi får taket 

målat som bäst av Mariella Gull och Linda 
Ekman, som båda studerar inom 
branschen och lovade ta sig an projektet 

som skoluppgift. Marléne och jag har 
flyttat alla hyllorna, först till ena knuten 

och sen till andra knuten, så att målarna 
skall komma åt med rullen, färgen och 

byggställningarna.  
 
Antagligen blir det lite ommöblerat med 

försäljningshyllorna, då de flyttas ut 
tillbaka. Vi har hantverkare som står i kö 

också, kanske vi får in en ny hylla eller 
två i samband med "flyttandet och 
placerandet". Välkommen in och se 

lördagen den sjätte maj, om vi lyckades! 
 

Sommaröhallen öppnar ju sin tjugofemte 
sommarsäsong i år, så nymålat tak passar 
riktigt bra inför "jubileumsåret". 

 
 

 
Anmälningar till vappenfesten tas emot av 
Annelie Sten. Mat och dans i lokalin till 

passligt pris, men sällskapet är 
ovärderligt.  

Anmälningarna tas emot senast 25.4, ring 
eller skicka SMS 050 363 8220. Orkestern 
är Gents, maten kommer från Replot och 

120 första anmälda ryms in till dukat 
bord. 

https://www.facebook.com/events/73550
8409943228/ 

 
SÖDERBYBLADET 

Södra Vallgrund Byaråd r.f. 
Monika Nissander 

e-post: soderbybladet(a)outlook.com 
 

Material till nästa tidning bör inlämnas senast 
vecka 19! 

 
 

Sommaröhallen 

Vappenfesten 

Byggstart för Havets Hus 


