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Sommarens höjdpunkt i byn närmar sig. 
Vid Sommaröhallen samlas hantverkare 
både inomhus och utomhus, och ute på 

gården byggs en liten marknadsgata upp, 
beroende på väder och vind. Vi får höra 

musik och sång av Karin Sandqvist och 
Jan-Erik Elfving från kl 11. 
Sommaröhallen är öppen kl 10-18. 

 
Klockan tio börjar även bakluckelopptorg 

mellan brandstation och gästbryggan i 
Sommarösund. Gratis försäljningsplats 

erbjuds i utbyte mot lite hjälp med 
marknadsföringen, djungeltelegrafen är 
den bästa marknadsföringskanalen. 

 
Lunch kan avnjutas på lokalin från klockan 

12. Laxsoppan serveras med hembakat 
rågbröd till och med kl 14, eller så länge 
som portionerna räcker. Pris 8 euro för 

vuxna, 6 euro för barn under 12, gratis för 
barn upp till 6 år. Kaffe och kaka ingår.  

 
Husdjursgården Aava Kertun kotitila håller 
öppet mellan kl 11 och 17, inträde för 

vuxna 6 euro, barn 4 euro och barn under 
2 år gratis. Berätta för all del redan i 

biljettluckan att du bor i byn. 
 
Granösunds fiskeläge är öppet mellan 11 

och 16. Inträde 3 euro/person (under 16 
år gratis i vuxnas sällskap) i vilket ingår 

guidning kring hela museet. 
 
 

 

 

I sommar ses utställningarna över och 

förnyas vid Granösund så att föremålen 
bättre kommer till sin rätt och bevaras 

väl. Vi kommer också att förnya loftets 
pärttak, så pärthyveln har redan startats 
upp. Vid talkokvällarna som hålls 

varannan måndag (29.6, 6.7, 20.7, 3.8 
och ev 17.8) kommer fler pärtor att 

hyvlas och tak att spikas. Även annat 
underhållsarbete görs. Talkokvällarna 
hoppas vi blir fina tillfällen där många kan 

dela med sig av sitt kunnande eller lära 
sig något nytt. 

 
Sommaröppet med Anders Myntti som 

guide håller vi efter midsommar tisdagar 
till söndagar kl. 11–16 fram till 9 augusti. 
I juli är fiskeläget även öppet på 

torsdagskvällarna kl. 18–21 med 
möjlighet att prova på något hantverk och 

gå på specialguidningar. 
2 juli gör vi borstar av kråkris och kvastar 
av björk med Arvid Lindkvist. Ann-Louise 

Weckström lär ut örtkunskap och Anita 
Storm berättar om kloka gummor och 

gubbar. 
9 juli lär vi oss videslöjd med Bodil 
Salonen och Bertel Lindvik visar hur man 

gör enkelt och gott av fisk, medan Kaj-
Erik Nykvist visar nätbindning. Kvällens 

guidning är vid fiskarbastun om livet i den 
yttre skärgården.  
16 juli visar Jarl Nystrand hur ådring och 

marmorering går till och Anita Storm hur 
man gör tvål. I någon gryta kokas också 

rödmylla. Guidning vid sälbåthuset om 
livet ute i fälan. 
23 juli blir det växtfärgning av ullgarn 

med Anita Storm och smide med Patrik 
Strandberg och Johanna Ahlskog. 

30 juli tar vi oss en titt på gamla föremål 
och dess namn och användning. Då 
serveras också en smakbuffé med 

smartfisk och i Svennas stuga fås kaffe 
med färska munkar. 

Sommarsäsongen avslutas med en 
skärgårdsdag lördag 8.8 kl. 10–16. Då har 
även muséerna i Replot och Björköby 
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öppet. Vid Granösund blir det guidningar 
kring fiske och säljakt, nätbindning och 
repslagning, samt halstrad strömming och 

kaffeservering. 
Varmt välkommen till Granösunds 

fiskeläge i sommar! 
Aktuell info finner du på vår Facebooksida 
Granösunds fiskeläge 

 
RSHF nya styrelse 

Replot skärgårds hembygdsförening höll 
sitt årsmöte den 13 mars vid Bernys i 
Replot. Stadgeenliga ärenden 

behandlades. Vid årsmötet avtackades 
Kaj-Erik Pått för sin mångåriga insats för 

föreningen. Även Gustav Rönn tackades 
för sina år i styrelsen. 
Till ordförande valdes Ulrika Vestergård-

Denward. 
Styrelsen i övrigt utgörs av: 

viceordförande Rolf Sund, sekreterare 
Daniel Beijar, kassör Gunvor Friberg och 

medlemmarna Petter Forth, Pontus Fred, 
Anders Friberg, Sari Järvinen, Patrik 
Strandberg och Ann-Karolin Södergård. 

 
Musikalresa till Stormskärs Maja i Åbo 

5–6.12 
Under självständighetshelgen reser RSHF 
till Åbo för att på lördagen 5.12 se 

musikal-versionen av Anni Blomqvists 
Stormskärs Maja vid Åbos Svenska 

Teater. Vi bor på Sokos Hotel Hamburger 
Börs vid Salutorget. På söndagen besöker 
den som vill julmarknaden vid Gamla 

Stortorget medan andra åker på en 
rundtur i staden. På hemvägen stannar vi 

till vid Kiisan Pirtti i Masku för att inta en 
festlig lunch. I resan ingår bussresa, 
övernattning i dubbelrum, frukost, 

teaterbiljett, lunch båda dagarna. Pris: 
215 € för medlem, 225 € för icke medlem. 

Anmäl dig till ordförande Ulrika 
Vestergård-Denward, tfn 050-5812468 
eller ulrika.vestergard(a)netikka.fi 

 
 

 
Huvudvinsterna i marthornas vårlotteri 
2015 gick till: 

173 Björn Nybo, fotoboken broderat, 
virkat och vävt. 

449 Helge Martois, tavla. 
207 Rakel Lindgrén, fruktkorg. 
231 Karin Förars, fruktkorg. 

281 Jan-Christer Eriksson, matkorg. 
Vi tackar alla som på olika sätt bidragit till 
lotteriet. 

 
Onsdagen den 10 juni drack marthorna 

från Södra Vallgrund kaffe tillsammans 
med pensionärer och personal på 
Aspgården i Replot. Då överräcktes två 

exemplar av fotoboken broderat, virkat 
och vävt till pensionärshemmet. 

Kristina M Back 
 
 

 
Handelslagets lägenhet uthyres från och 

med 1.8.2015. Anmäl ditt intresse till 
svhlg@netikka.fi 

Södra Vallgrund Handelslag 

 
 

 
På fredag 3.7 är det dags för premiär på 

årets pjäs Rea på burk. Boka biljetter på 
telefonnummer 044 019 6499 mellan kl 
12-18. Vuxna 18 euro och barn 8 euro, 

kaffe med dopp ingår i pausen. Övriga 
föreställningar varje dag 5.-11.7 kl 19 

samt 12.7 både kl 14 och 19. 
 
 

 
UF Havsbandet får besök av Apan Anders 

och company måndagen 6.7 kl 17-18.30. 
I år firas 10 år med extra brett och 
trevligt program. Evenemanget inleds 

med pjäsen "Mr. Hamsters äventyr" med 
Teater Carlos/Carla Fri. Det är en rolig 

och fartfylld pjäs som beskriver ett gäng 
hamstrars sagolika roligheter.  
 

Efter det är det dags för konserten 
"Världens bästa Astrid" med Apan Anders, 

sångerskan Jessica Riippa och gitarristen 
Anders Östling. Alla barn (och vuxna) får 
sjunga med och lyssna till de klassiska 

barnsångerna som väcker så trevliga 
minnen hos alla. Publiken aktiveras 

genom frågor och Apan Anders 
aktivitetssånger. Efter scenprogrammet 
följer pyssel, servering och andra 

aktiviteter. Liksom tidigare erbjuds gratis 
ansiktsmålning. 

 
Kalasturnén ordnas i samarbete med Uf 
Havsbandet och Hotel Astor. Källa: 

Skäriteatern 

Barnens kalasturné 10 år 

Uthyres 

Marthorna informerar 
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http://www.estrad.fi/barnensestrad/aktue
llt/barnens-kalasturne-10-ar-2015/ 
 

 
 

Kirppishuone håller öppet onsdagar-
lördagar kl 12-16 i juli. Till salu bl.a. kärl, 
böcker, kläder, pysselmaterial med mera. 

Adress Österändsvägen 95. Internet: 
http://kirppishuone.vuodatus.net 

 
 
 

Karin Måsala efterlyser Tossan, deras 
frass som vandrat iväg från Bulleråsvägen 

före midsommar. Fotografi av Tossan 
finns bl.a. på anslagstavlan vid 
Sommaröhallen. Ring 044 378 4386 om 

du har sett honom. 
 

 
 

Bodil Salonen tar emot för Hoppet Stjärna 
allt sådant som vi inte längre behöver 
men som någon annan kan ha nytta av. 

De sänder vidare till Baltikum och 
Ukraina. Donationer kan föras till 

Strandgränd 66 Norra Vallgrund, tfn 040 
525 1443.  
 

Insamlingen sker kontinuerligt, och de tar 
emot kläder, skor, leksaker, täcken, 

gardiner, husgeråd osv. Sakerna skall 
vara hela och rena och i sådant skick som 
man själv skulle kunna tänka sig att 

använda. 
 

Inför loppiset som ordnas vid gästbryggan 
på byafestdagen kan man plocka fram 
diverse saker som man kan undvara. 

Först kan man försöka få en liten slant ur 
det, och om det inte går vägen, så kan 

man ge bort det. 
 
 

 
Magdalena Lindroos frågade på Facebook i 

slutet av maj om det finns intresse att 
pröva Reko-konceptet även i skärgården. 
Reko-konceptet går i korthet ut på att 

lokala råvaror och matprodukter säljs 
direkt från producent till konsument utan 

mellanhänder. Man lämnar in en 
beställning på förhand, och hämtar sina 

produkter på utdelningsplatsen, t.ex. 
varje eller varannan vecka. 
 

Det var ett stort intresse, 50 personer 
gillade inlägget på Facebook och bland de 

35 kommentarer som skrevs beslöts att 
Reko-ringen i skären startar passligt till 
skördetiden på sensommaren. Vi 

återkommer med mer information senare.  
 

 
 
Söderbybladet bad på vårvintern eleverna 

i årskurs fyra, fem och sex ställa frågor till 
några bybor som fyllt trettio år. I tolv 

tidningar får vi veta lite mera om tolv 
personer i byn. Ett varmt tack till eleverna 
och Anders Lundström för positiv 

inställning till projektet. 
 

Det här är Gunilla Nabb 
Sysslar nu med att göra korsord och 

läsa. 
Trivs bäst när jag jobbar i trädgården. 
Vad får dig att skratta? 

− När jag larvar med mina barn. 
Vad får dig att gråta? 

− När jag ser på ledsna filmer. 
Vad ser du på TV? 
− Sjukhusserier. 

 
Varför har du valt att bo i Södra 

Vallgrund? 
− Vi fick en hustomt där. 
Vad tycker du att byborna i Södra 

Vallgrund skall vara stolta över? 
− Sommaröhallen och Sundet. 

Vad i Södra Vallgrund oroar dig? 
− Eventuell skolnedläggning. 
 

Mitt motto i livet: Ta det lugnt och fint 
så blir det bra. 

Min bästa årstid är våren för att då blir 
allt grönt och fint. 
Jag får energi av att vara ute i solen. 

Den här tiden av året sysslar jag helst 
med att skida om det finns snö, läsa 

böcker.  
På morgonen är jag trött och fåordig. 
Om jag inte skulle jobba som 

laboratorieskötare skulle jag vara 
trädgårdsmästare. 

Tindra Nybo, åk 6 
 
 

Kirppishuone 

Efterlysning 

Hoppets Stjärna-insamling 

Reko-konceptet 

Unga intervjuar bybor  
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Du står där mitt i byn 
en kunskapshärd 

från barndomstid 
i en kommun som 
fordomdags  haft råd 

att hålla dig vid liv.  
 

Nu har din dödsdom fallit. 
En makt har använt sin prestige 
utan hänsyn till fädrens flit 

för att barn i denna bygd 
skulle lära sig vett och dygd.  

 
Var finns den mänskliga syn 
som låter barn få växa upp i frid 

i en miljö som stärker deras lust 
att värna om det arv 

som deras fäder byggt? 
 

En makt som på detta sätt 
inte värnar om de minstas rätt 
har glömt de konsekvenser 

deras handling kan ha gett, 
de oanade följder som beretts. 

 
Du gjort ditt värv 
i tid som flytt. 

Du kan tjäna din bygd 
och ge utrymme för något nytt. 

Lisen Stolpe  
 
 

 
Från mitt köksfönster (naturrutan) ser 

undertecknad många fågelarter när våren 
har anlänt. Första vårtecknet kom 
flygande som ett jetplan när vi höll på att 

reparera bryggan vid stranden.  
 

Det var en stor knölsvanshane, den var 
inte alls skygg av sig. Den kände sig 
säkert ensam när den tog tröst av oss på 

bryggan vid stranden. Den satt och såg på 
oss minst en halvtimme innan den 

plötsligt gav sig av. De första svanarna 
som kom till Vallgrund var ju knölsvan, nu 
har den tydligen minskat på grund av den 

mycket påträngande sångsvanen, som har 
ökat väldigt mycket till antalet.  

 
Sångsvanen har väl fått sitt namn av att 
den trumpetar ut sitt läte vid varje 

vingslag. Det är ett väldigt trumpetande 
liv dessa fåglar för i "skagsvallnet" på 
kvällarna även vid mörkrets inbrott. 

Många svanar faller offer för 
högspänningslinjer, rovfåglar och 

havsörnar. En havsörn har specificerat sig 
på att ta svanungar, även "halvvuxna", 
det har undertecknad sett med egna 

ögon, även från naturrutan hösten 2013, 
men som tur för svanföräldrarna så fick 

de behålla sin sista sommarunge. Örnen 
gav upp efter två djärva försök att slå 
den.  

 
Vi har många sjöfågelarter vid stranden, i 

detta nu befinner sig följande fåglar här: 3 
st gräsandpar, 2 st storskrakepar, 1 st 
skedandpar, 1 st skäggdoppingpar, 1 st 

småskrakepar. Storskrakarna simmar 
ihärdigt i våra hamnar för att jaga spigg 

och småmört som det finns mycket rikligt 
av här, medan änderna håller till på 

grunda ställen där sjö- och landväxter 
finns i varierande mängder. 

Hälsningar från Holman H.B. 

 
 

 
Kommunen genomförde i maj en 
invånarenkät angående kommun-

indelningsutredningen. Förslaget lyder att 
en ny kommun bildas 1.1.2017 av Laihela, 

Kaskö, Korsnäs, Kristinestad, Närpes, 
Malax, Storkyro, Vasa och Vörå. I enkäten 
kunde man ta ställning till om man stödde 

förslaget eller inte.  
 

Svarsprocenten stannade på 48 %, vilket 
betyder att 6982 personer, av 14633 
kommuninvånare som fyllt 18 år, svarade. 

Av dem som tog ställning stödde 75,2 % 
inte utredarnas förslag. Kommunstyrelsen 

och kommunfullmäktige har tagit ställning 
till utredningen före midsommar. 
Kommunstyrelsen föreslog för 

kommunfullmäktige att förslaget till 
sammanslagning av 10 kommuner 

förkastas. Ännu hittade jag inte mötesprotokollen 

på nätet, men vi återkommer till detta senare. 

Källa: www.korsholm.fi 

 

Byskolans sorti 

SÖDERBYBLADET 
Södra Vallgrund Byaråd r.f. 

Monika Nissander 
e-post: soderbybladet(a)outlook.com 

www.korsholmsskargard.fi > föreningar och 
samfälligheter > Södra Vallgrund Byaråd r.f. 

 
Material till nästa tidning bör inlämnas senast 

vecka 30! 
 
 

Naturrutan del 1 (24.4-21.5.2015) 

Kommunindelningsutredningen 


