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Sommarösund simstrand 
- Sagostund kl 10.30, vid dåligt väder 
hålls sagostunden i brasrummet bredvid 

strandbastun. Maria Kronqvist-Berg läser. 
 

Sommaröhallen  
- öppen mellan kl 11 och 18 
 

UF Havsbandet 
- Cykelorientering i byn från kl 11. Start 

från lokalin, tio olika ställen med lättare 
och svårare frågor finns utmed 

cykelrutten. Lämna in dina svar före kl 14 
och delta i utlottning av trevliga vinster. 
- Kakbuffé från kl 11 så långt bakverken 

räcker, eller till kl 14. Kom och smaka på 
UF-damernas smarriga bakverk till 

passligt cafépris. 
- Vallnika ordnar produktförevisning 
mellan kl 11 och 14 

- Urklippsböckerna och Söderbybladet 
deltar i utställningen mellan kl 11 och 14. 

Programplanering, bl.a. byafesten 9.7. 
- Stall Orkidé erbjuder ponnyridning 
mellan kl 12 och 14 på lokalgården, avgift 

2 euro. 
 

Sands snickeri 
- Bekanta dig med snickeriet och 
produkterna mellan kl 11 och 14 

 
Byastugan 

- öppen mellan 12 och 14. 
- Kl 12 och 13 berättas det om inredning 
och bruksföremålen i stugan 

 
Aava Kertun kotitila 

- öppet mellan 11 och 17 
- Killing-matdags kl 12, hjälp till att mata 
de små getterna. Inget inträde till 

programmet mellan kl 12 och 13 
- Killing-agility kl 15, se killingarna hoppa 

hinder och klättra 
 
Granösunds fiskeläge 

- Taktalko och byggnadsvård vid 

Granösunds fiskeläge 
- Kom på öppna byars dag lördag 11.6 

och kolla in när Eddie Österåker visar hur 
man handhyvlar bl.a. bräder till 
strandbodens brädtak.  Du kan också höra 

Johan Ångerman berätta om 
byggnadsvård kl. 10 och kl. 11 – och så 

tar vi oss en titt på de traditionella taken 
som finns på området. Anders Myntti 
guidar i gårdarna och båthusen – och i 

Svennas stuga finns pannkaffe med 
hembakt bulla. Öppet kl. 10–16. Varmt 

välkommen! 
 

 
 

Gårdsloppis lördag 11.6 kl 11-18 

Allévägen 16 
- kläder (storlek 40-42) 

- barnkläder (pojkkläder 120-154, 
flickkläder 104-122) 

- prylar, inredning m.m. 

- cykel (vuxen) 20,- 
- gardiner 

- Ny flytväst åt hund (5-9 kg) 
Välkomna! 

 

 
 

Nya fina båtbryggan i Holman är färdig! 
Det finns några platser kvar, kontakta Jani 
Schauman om du är intresserad.  

Ole Rönn 
 

 
 
Samfälligheten har ersatt den gamla 

spången med ny över Bybäcken, så nu 
kan man lätt gå från Skatan till 

Kartholman. 
 
 

 
RSHF sommarutfärd till Kvarkens 

båtmuseum och Brinkens i Malax. 
 
Lördag 18.6 tar vi bussen till Malax och 
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besöker Kvarkens båtmuseum och 
Brinkens museum med sin vackra 
trädgård. Start kl. 9.30 från 

Sommarösund. Lunch vid restaurangen i 
Åminne. Pris för allt 35 euro för medlem 

och 40 euro för övriga. Anmäl dig senast 
12.6 på föreningens tfn 044 726 5165. 
Varmt välkomna med! 

 
 

 
Vi planerar som bäst programmet till årets 
byafest. Nytt för i år är alltså en 

medlemsdans i lokalin på kvällen. Kom 
och diskutera och se på det nästan färdiga 

programmet nu på lördag i UF-lokalen i 
samband med Öppna byar-evenemanget. 
Anmälningar till kvällsprogrammet kan 

redan då tas emot, p.g.a. serveringen. 
 

 
 

Byarådets medlemsavgift samlas in med 
hjälp av bifogade informationsblad. Du 
kan även betala medlemsavgiften i 

Sommaröhallen eller nu på lördag i lokalin 
mellan kl 11 och 14. 

 
 
 

 
Ännu finns det platser kvar i 

nybörjarsimskola i Sommarösund för barn 
födda år 2010 eller tidigare. Simskolan 
hålls 4-15.7 kl. 12.30–14.30. 

Till fortsättningssimskolan, som hålls 4–
15.7 kl. 14.30–16.30, finns gott om plats. 

Anmäl redan i dag – och senast 12.6 – så 
att den blir av!  
Anmälan görs på www. 

folkhalsan.fi/replot Kostar 25 euro för 
barn vars förälder är medlem i Folkhälsan 

i Replot, 30 euro för övriga. 
I Vistan ordnas även lek och plask för 
barn födda 2011-2012. Fem dagar 6–

15.7. I simskolan både leker och simmar 
– och livräddar vi! Ett härligt och lärorikt 

sommarnöje! 
Arr: Folkhälsan i Replot i samarbete med 
Folkhälsan Utbildning AB 

 
 

 
Onsdag 29.6 kl 18 ordnas talko vid 
lokalin. Vi har en händelserik månad 

framför oss och hoppas på några fler 
hjälpande händer :)  
I görningen för kvällen är bl.a. följande: 

- Städning inomhus 
- Röjning ur uthuset 

- Räfsning (förhoppningsvis har vädret 
varit så att vi kunnat trimma gräset före 
talkokvällen så det är klart för räfsning) 

- Fönstertvätt 
 

För att få en så effektiv kväll som möjligt 
behöver vi dela opp arbetet och få en bra 
fördelning på vilken utrustning man kan ta 

med sig (bl.a. behövs bilkärra, räfsor, ett 
par skottkärror, utrustning för fönstertvätt 

o.s.v.). Om ni ämnar ta med nåt av 
nämnda kan ni gärna kontakta Annelie 
(050 363 8220) på förhand. 

 
Med hopp om både gott väder och god 

talkoanda ;)  
Hälsningar styrelsen 

 
 
 

De som konfirmerades i Replots 
församling 1966 inbjuds med make/maka 

till 50-års konfirmandträff den 14.8. 
Högmässa kl 10 i Replot kyrka. Efteråt 
servering och samkväm i 

församlingshemmet. 
Anmälan senast 5.8. till pastorskansliet 

06-352 0005 eller replot.forsamling 
@evl.fi Låt budet gå! 
 

 
 

Då Yle Österbotten och Yle Pohjanmaa 
flyttar ut till Björkö 13–17 juni är publiken 
välkommen att följa med 

radiosändningarna. Programledarna är på 
plats och sändningarna går i sin helhet 

från Salteriet. 
Radio Vega sänder God morgon 
Österbotten klockan 6:30-9 och 

Österbottnisk förmiddag klockan 9-11. 
Dessutom sänds Naturväktarna direkt på 

torsdag kväll kl. 19.22-21. Radio Suomi 
sänder sitt morgonprogram klockan 6:30-
10 och sitt eftermiddagsprogram klockan 

15-18 (förutom på onsdag klockan 15-
17). 

Yle har dessutom reportrar på andra 
ställen i världsarvet och tar gärna emot 
förslag på intervjupersoner och reportage. 

Medlemsavgift 

Byafest och sommartorg 9.7.2016 

Konfirmandträff! 

Kom ihåg att anmäla dig till 

sommarens simskola 

Radion vill ha publik 

Talko vid lokalin 29.6. 
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Småfåglarna har berättat att det lönar sig 
att lyssna på Österbottnisk förmiddag, 
vem vet om någon vi känner deltar? 

 
 

 
Det som främst intresserar oss i dag är 
säkert de uppgifter som också finns 

inskrivna på den minnessten som restes 
på Östergårds hemman den 22 juli 2001 

eftersom det var på detta hemman som 
Petter Pettersson Mornie (de Morgny) och 
hans hustru Maria Christina Christiernin 

bosatte sig år 1749. 
 

Det är ett faktum att familjen Mornie 
flyttade till Östergårds kronohemman i 
Södra Vallgrund år 1749 och att familjen 

dessutom år 1765 inköpte hälften av Back 
kronohemman i samma by. Det var 

således ett mycket stort område som 
familjen och deras ättlingar kom att 

förfoga över i Södra Vallgrund. 
 
På den gamla boplatsen på Östergård 

hemman i Österändan hade det blivit 
trångt om utrymme efter att Östergårds 

hemman hade delats mellan Anders Johan 
Johansson Östergård f. 1831 och systern 
Kristina Katharina Johansdotter Östergård 

f. 1826. Hon hade gift sig 1843 med Erich 
Johansson Stolpe f. 1820 och byggt en 

mindre gårdsstuga en bit från brodern 
men familjen använde då fortfarande 
hemmansnamnet Östergård.  

 
Anders Johan Johansson Östergård och 

hans familj bodde i den gamla 
Morneigården medan systern Kristina 
Katharina Östergård och hennes familj i 

slutet av 1800-talet och början av 1900-
talet flyttade till en plats på Östergård 

hemman med en hel del berg i närheten 
av Sommarösund vilket ledde till att de 
antog namnet Berg. 

 
I samband med mina intervjuer av Hilda 

och Alina Östergård 1947 inför en 
hemuppsats till Nykarleby seminarium 
1947 kunde jag tillsammans med dem 

lokalisera t.o.m. brostenen som troligen 
funnits framför ingången till Kristina 

Katarinas och Erics stuga på gårdsplanen 
vid "Aschto". 
 

I min bok "Morneis på Östergård" finns på 
sidorna 31 och 33 också en gammal 
kartbild, som troligen utvisar platsen för 

den brygga som omtalas i Söderbybladet 
nr 3 april 2016. 

 
Det finns tyvärr inga bilder av gårdar och 
uthus från denhär tiden, men på en 

gammal karta över dethär området från 
slutet av 1800-talet finns de bägge 

gårdarna och alla visthus och bodar 
utritade med de mått som behövdes inför 
flyttningen.  

 
Konstnären Sixten Ahlsved från Terjärv 

har på ett utmärkt sätt tack vare tunna 
spånor lyckats återge de olika 
byggnadernas utseende och placering på 

ett konstverk, som jag i dag äger. 
 

Under det senaste året har jag ägnat min 
tid åt att i detalj gå igenom en liten 

kassabok där min far, Torsten Berg, med 
stor noggrannhet sammanställt alla 
utgifter som under åren 1932-1936 berör 

vår familjs gård, Solhem, som kom att 
byggas nere vid Sommarösund på den del 

av Östergård hemman som hans farfar 
och farfarsfar hade flyttat till i samband 
med det arvskifte av Östergårds hemman, 

som då kom att genomföras. 
 

Tacksam för alla år jag fått uppleva i 
Södra Vallgrund och speciellt alla år i 
Solhem vid Sommarösund. 

Bjarne Berg 
 

 
 
Vi gör en fortsättning på skolelevernas 

intervjuer, genom att dela ut 
frågeformuläret till de föreningsaktiva i 

byns föreningar. Först ut är en del av 
styrelsen i Byarådet. 
 

Namn Mariella Gull kallas Lella 
Aktiv inom UF Havsbandet, Södra 

Vallgrund Byaråd, Vallgrund Hem och 
skola/dagis r.f. 
Håller som bäst på med att skriva mitt 

examensarbete inom inredningsplanering 
Trivs bäst när jag får vara på sjön 

Mitt motto i livet Sköt dig själv, skit i 
andra 
Min bästa årstid är sommaren för den gör 

Kronohemmanet Östergård 

Föreningsaktiva 
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det möjligt att vara på sjön, sola och bada 
Jag får energi när jag är i solen 
Helst diskuterar jag livet 

Mitt bästa arbetsredskap är datorn, 
telefon 

I övrigt gillar jag att hantera stickor och 
garn 
Tidigare har jag jobbat med exportpapper 

Den här tiden av året sysslar jag helst 
med att vara i solen 

Jag skulle aldrig klara mig utan min familj 
På morgonen är jag pigg och tacksam 
över en ny dag 

Jag tycker bäst om min familj och min 
hund 

Jag tycker illa om när folk pratar illa om 
andra 
Jag avskyr sjukdomar 

 
Namn Mathias Rönn kallas Matti 

Aktiv inom föreningarna: S.V. Byaråd, S.V. 
Jaktförening, S.V. Båtklubb, Replot FBK 

Håller som bäst på med Fylla i en enkät 
Trivs bäst när jag är i skogen eller på sjön 
Min bästa årstid är Våren och Hösten för 

den gör det möjligt att Va utomhus utan 
att få värmeslag elo frys ihjäl 

Jag får energi när jag Jetär 
Mitt bästa arbetsredskap är Skruvdragarin 
På morgonen är jag Trött 

Jag tycker bäst om att få bo i Söderbyin 
Jag tycker illa om Vallgrundveijin 

Jag avskyr Sport, idrott samt annat 
meningslöst 
 

Namn Maria Kronqvist-Berg kallas 
Maria  

Aktiv inom föreningarna: Byarådet och 
Finlands svenska biblioteksförening  
Håller som bäst på med sköta barn, är 

vårdledig fram till början av juli  
Trivs bäst när jag läser böcker  

Mitt motto i livet ”Man bör leva sitt liv så 
man blir vän med döden.” (Astrid 
Lindgren)  

Min bästa årstid är Försommaren för den 
gör det möjligt att vara ute och se på allt 

som växer  
Mitt nyårslöfte brukar undvika dem  
Jag får energi när jag pratar om nya idéer 

och projekt  
Helst diskuterar jag Södra Vallgrund och 

biblioteksfrågor  
Mitt bästa arbetsredskap är min hjärna  
I övrigt gillar jag att hantera en dator  

Tidigare har jag jobbat med forskning  
Den här tiden av året sysslar jag helst 
med att åka på utflykt med barnen  

Jag skulle aldrig klara mig utan böcker  
På morgonen är jag oftast pigg  

Om jag inte skulle jobba som 
bibliotekschef skulle jag arbeta med 
forskning 

Jag tycker bäst om min familj, Södra 
Vallgrund 

Jag tycker illa om trångsynthet  
Jag avskyr orättvisor  
 

Namn Pamela Häggblom  
Aktiv inom Södra Vallgrund Byaråd r.f.  

Håller som bäst på med fasadrenovering  
Trivs bäst när jag får vara ute till havs 
med båten  

Jag får energi när jag vistas ute i friska 
luften  

Min dolda talang är att jag kan stå i 
brygga  

Den här tiden av året sysslar jag helst 
med att fixa i trädgården  
På morgonen är jag oftast pigg  

Jag tycker bäst om min sambos goda mat  
Jag tycker illa om att stressa  

Jag avskyr mygg och ormar 
A 
 

 
Nu har byn fått ett eget instagram-konto 

www.instagram.com/sodravallgrund. 
"Instagram är en gratis mobilapplikation 
för fotodelning och ett socialt nätverk, ett 

program som låter användaren dela med 
sig av bilder till olika sociala medier, som 

Facebook och Twitter." (Wikipedia) I 
praktiken funkar det väl så, att en bild 
kan "namnges" (hashtaggas) med olika 

sökord, och hittas lättare. Gemensamt 
med alla de bilder som laddas upp på vårt 

Instragramkonto är Södra Vallgrund. Följ 
gärna! Kontot är nyligen skapat, men körs 
igång alldeles strax. 

 
Vi ses i vimlet i helgen, ta med kameran! 

 
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 26! 
 
 

Instragramkonto 


