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Årets by 2016 
 

Vår by blir utnämnd till Årets by 2016 och det firar vi 
9.7.2016 på årets byafest, som plötsligt blev Årets by-fest 

 
Ännu hinner du anmäla dig till Årets by-festen som hålls i lokalen med 
kaffe och tårta samt dans senare på kvällen.  
 
Anders Myntti leder oss genom programmet som börjar 18.30 och 
består av bl.a. tal, musik och byapresentation. Efteråt tar vi en liten 
paus innan kvällen fortsätter med dans till tonerna av Replay.  
 
Motiveringen till utnämningen lyder "Byborna har genom ett 
välförankrat samarbete inom byn och tillsammans med grannbyarna 
skapat förutsättningar för upprätthållande av servicen för bybor och för 
företag.  Byns geografiska läge och de möjligheter naturen erbjuder 

används både för bybornas som tillfälliga besökares trivsel." 
 
Preliminärt program lyder såhär: 
- Kaffe och tårta 
- Sången till Vallgrund/Marie Fred 
- Anders Myntti hälsar välkommen 
- Allsång: Jag tror på sommaren 
- Prisutdelning: Årets by, Årets landsbygdsaktör, Byaverksamhetens 
vägvisare, Årets byavänligaste kommun 
- Allsång: En gång jag seglar i hamn 

- Byarådets tack och bildspel/Maria Kronqvist-Berg 
- Visor/Karin Sandqvist & Jan-Erik Elfving 
- Ordet fritt 
 
21.00–01.00 Dans med Replay 
 
Södra Vallgrund Byaråd r.f. bjuder både på kvällsprogrammet och 
dansen.  
O.s.a. senast tisdagen den 5 juli till Monika Nissander 040 58 679 58.  
 

SÖDERBYBLADET 
Nr 6 Årgång 16 juli 2016 ISSN 1459-8493 
Ansvarig utgivare: Södra Vallgrund Byaråd r.f. 



2 
 

A 
 
 

Sommaröhallens traditionella Sommartorg 
ordnas 9.7.2016 från kl 10. Hantverkare 

finns på plats både inomhus och utomhus, 
och vi hoppas på ljuvligt sommarväder! 
Välkommen till hantverkarbutiken som 

rymmer över 100 olika hantverkares 
produkter. 

 
Sommartorgsdagen har med åren 
utvecklats till hela byns byafest, och 

program sker på många olika ställen i 
byn. 

 
Vid gästbryggan i Sommarösund ordnas 
(baklucke)loppis från kl 11 till 14. 

Avgiftsfri försäljningsplats. 
Väderreservation. 

 
I ungdomslokalen får du avnjuta utsökt 

laxsoppa med hembakat rågbröd från kl 
12. Lunchen serveras så länge soppan 
räcker till, eller till kl 14. Pris 8 euro (för 

barn under 13 år 6 euro, och barn under 7 
år äter gratis). 

 
På lokalgården ordnar Stall Orkidé 
ponnyridning mellan kl 12 och 14. Stall 

Orkidé hittar du också på Facebook och 
här http://stallorkide.webs.com/ 

 
På Aava Kertun kotitila-husdjursfarmen 
kan du bekanta dig med både traditionella 

husdjur samt mera sällsynta djur mellan 
kl 11 och 16. Besök hemsidan 

http://aavakertunkotitila.fi/sv/ för mera 
information. 
 

Vid Granösunds fiskeläge kan du bekanta 
dig med muséet från kl 12 och delta i 

vernissagen av fotoutställningen "Förr och 
nu" kl 15. Granösunds fiskeläge har egen 
hemsida 

http://www.granosund.hembygd.fi/start/ 
och finns på Facebook. 

 
 
 

Barnfest med Mamma Mu och Apan 
Anders tisdagen 5.7 kl 17-18.30 i Uf 

Havsbandets lokal. Först en fartfylld och 
rolig pjäs "Mamma Mu och Kråkan - 
KoZoo och sen minikonsert med Apan 

Anders. Även pyssel, ansiktsmålning och 
servering. Inträde 10€, 0-1 åringar gratis. 

Sanna Sund 

 
 

 
Vid Granösunds fiskeläge torsdagar kl. 17-
21. 

  
Kom och njut av en kväll vid stranden! 

Delta i en hantverkarverkstad eller ströva 
omkring, ta del av en guidning och njut av 
en kopp pannkaffe i Svennas stuga. 

  
7.7 Växtfärgning med Jeanette Rönnqvist-

Aro. Repslagning och 
eventuellt tovning. 
 

14.7 ReDo med Eivor Sundbäck, makramé 
med Jeanette Rönnqvist-Aro och 

klackmattor med Anna-Maija Bäckman. 
Målning och marmorering med Jarl 

Nystrand. 
 
21.7 Huskurer och kvinnoté med Anita 

Storm. Schampo och salvor med Ann-
Louise Weckström. Teér med Magdalena 

Lindroos. Avslappning. 
 
28.7 Videslöjd med Bodil Salonen. Smide 

med Patrik Strandberg och Johanna 
Ahlskog. Knivslöjd med Pontus Fred. Ben 

och horn med Anita Storm. 
 
 

 
Här kommer förteckningen över de 

föreningar som Aktiastiftelsen i   
Vallgrund gett bidrag åt 2016. Totalt 
utdelades 25.900,- av årets   

vinstmedel. 
 

Vallgrund Hem och skola/daghem 2000,- 
Vallgrund Hem och Skolaförening 1500,- 
Uf Havsbandet 2500,- 

Norra Vallgrund Uf 6000,- 
Folkhälsan i Replot 800,- 

Replot skärgårds hembygdsförening 
1500,- 
Föreningen Skräddar-Antas stuga 1500,- 

Södra Vallgrund Martha-förening 1000,- 
WAU Oy, motionsklubb i Vallgrundskolan 

500,- 
Södra Vallgrund Byaråd 1500,- 

Sommartorg 9.7.2016 

Barnfest i UF-lokalen 

Aktiastiftelsen 

Hantverkarkvällar i juli 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fstallorkide.webs.com%2F&h=DAQGGAGzR&enc=AZO6En-bgz9VfNrR5aExEZx4-ZugzIjkiqBQAc0Gy94s5JYN5gEmKT5DawGDXItBuJQ&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Faavakertunkotitila.fi%2Fsv%2F&h=TAQEawu0b&enc=AZPZbWL20iAjEAe-dlU-AsoCJxJl0Il5vxHTaQIQyIeGEAc9pWc6EOIRJ__3mXZf5dk&s=1
http://www.granosund.hembygd.fi/start/
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Skärgårdens Musikskolas garantiförening 
500,- 
FRK Replot avdelning för ungdomsläger 

300,- 
Replot daghems föräldraförening 

Redet 300,- 
Korsholms 4H-klubb 500,- 
Södra Vallgrund Båtklubb 1500,- 

IF Kvarken 500- 
Skäriteatern 500,- 

Vallgrund Hembygdsforskare 500,- 
Väntjänstföreningen för Solhörnan, 
Solgård o HVC bäddavdelningar 200,- 

Österbottens cancerförening 500, 
Cykelhjälmar till alla skolelever i 

skärgården i åk 1 hösten 2016 ca 800,- 
 
Gemensam Aktiastiftelsesatsning: 

Rullskidbana i Vörå 500,- 
Stafettkarnevalen i Vasa 125,- 

Margareta Hjerpe 
 

 
 
Pia Lagus kontaktade mig i samband med 

världsnaturarvsveckan som Radio Vega 
tillbringade i Björkö och frågade om jag 

vill ställa upp och berätta om vår 
byatidning. Naturligtvis, sa jag, med 
förutsättning att idékläckarna också är 

med. Så blev det och vi skulle träffas en 
måndagmorgon vid Sommaröhallen för en 

kort 10-15 minuters intervju. Vi ville 
också berätta om våra unika 
urklippsböcker som Margareta Söderlund 

gör, och så mitt i allt blev intervjun 
dubbelt längre.  

 
Här är texten som publicerades på Radio 
Vega Österbottens hemsida efteråt. Allt 

som återges här stämmer inte riktigt, men 
det är trevligt att talkoarbetet uppskattas 

och är värt att visas utåt också. 
 
I Södra Vallgrund i Korsholms skärgård är 

invånarna måna om att dokumentera byns 
historia. Genom den lokala tidningen 

Söderbybladet informeras de 159 
hushållen om vad som är på gång. 
 

År 1991 började byarådet aktivt samla 
tidningsurklipp som berör skärgården. 

Äldre urklipp finns också bevarade. Just 
nu är man uppe i nio klippböcker. 
 

- De här böckerna är så värdefulla att de 
ställs fram bara vid särskilda tillfällen, 
säger Monika Nissander. Men ifall man är 

intresserad av att bläddra i dem är det 
bara att ta kontakt med byarådet. 

 
Det är främst Margareta Söderlund som 
håller koll på vad som skrivs i de lokala 

tidningarna. 
- Vi har även representanter ute i världen 

som klipper ut artiklar ifall det skrivs om 
Korsholms skärgård, säger Börje 
Anderson. 

 
Klippböckerna förvaras i ett brandsäkert 

arkiv i Sommaröhallen. Där finns även 
olika byaföreningars material.  
 

Lokalt infoblad viktigt för invånarna 
Samtidigt som Södra Vallgrundsborna 

värnar om att dokumentera gångna tider 
är de duktiga på att hålla sig ajour med 

vad som är på gång just nu. 
 
För femton år sedan startade Hans 

Söderlund och Börje Anderson upp 
Söderbybladet. Ett fyrsidigt 

informationsblad som delas ut till byns 
samtliga hushåll.  
- Tanken var att få ut information om vad 

föreningarna sysslar med, säger Börje 
Anderson.  

- Det var många som inte trodde på idén, 
Anderson. 
 

- Jag såg inga problem i att ge ut en dylik 
tidning, säger Hans Söderlund som 

samtidigt arbetade med en del 
publikationer kring släktforskning. 
 

Numera utkommer Söderbybladet tio 
gånger om året och det är Monika 

Nissander som ansvarar för utgivningen. 
- Det ryms väldigt mycket text på fyra 
sidor så alla bidrag mottages med 

tacksamhet, säger Nissander. 
 

- Vi har en del skrivglada personer i byn. 
Oftast äldre människor som minns gamla 
tider. Så det har vi också med i tidningen, 

säger Anderson. 
 

Några bilder finns inte i Söderbybladet 
som också går att läsa på nätet. 
 

Radio Vega 13.6. 
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- Nätversionen finns för de som flyttat 
bort. Men det är nog pappersversionen 
byborna vill ha, säger Börje Anderson. 

https://svenska.yle.fi/artikel/2016/06/13/
sodra-vallgrunds-historia-samlas-i-

klippbocker 
 
Samma vecka hörde vi bland annat Ros-

Marie Snygg och Anita Ahlskog i 
Dialektväktarna. De diskuterade 

skillnaderna mellan dialekterna här i 
skären med bybor från de andra byarna. 
 

 
 

Henrik Sundell skrev om en 
naturupplevelse i Facebook-gruppen 
Vallgrund och resten 23.6. "Vi hade tidiga 

badgäster vid fladan i morse. Jag såg dem 
först långt utanför Nykvistis så de måste 

ha kommit inifrån viken, över hela fladan, 
och bra gick det framåt!  

 
Vanligtvis ser vi olika fåglar på den här 
stenen, men de här var inga vanliga 

skarvar. Kanske "Älgen som ville bli ren?" 
Trevlig midsommar på er alla!" och 

laddade upp ett fotografi med två älgar 
som simmar in mot land. 
 

 
 

Två kattungspojkar söker nytt hem. En vit 
med gråa fläckar, den andra grårandig 
med vita tassar. Leveransklara 15.7, ring  

040 651 7309/Gunilla Nabb. 
 

Annonsen publicerad 5.6 på Facebook, om 
du är intresserad kan du höra dig för om 
kattungarna ännu är oreserverade. 

 
 

 
Marie Håkans skrev om Södra Vallgrund i 
Vasabladet 2.6 så här fint: "Mitt 

smultronställe i Österbotten är min 
hemby Södra Vallgrund. Där finns 

nämligen det mesta du kan behöva en fin 
sommardag. Kör över Replotbron, 
ignorera den dåliga vägen och ta sikte på 

Vallgrund. Köp en glass och ta ett dopp 
vid simstranden i Sommarösund. 

 
Samla krafterna och gå sedan 
vandringsleden till Fort Sommarö. Se spår 

av landhöjningen och leta spännande 
tecken från en tid när området styrdes av 
militären. Eller gå riktigt snabbt för att 

undvika myggbett och ta ett dopp till vid 
den långgrunda naturstranden. Bli sedan 

upphämtad med båt och kör till villan där 
maten är klar. Var villan finns håller jag 
för mig själv, men allt det andra tycker 

jag att ni ska skriva upp på er 
sommarlista. Välkomna!" 

 
 
 

Månadens by i Österbotten är en ny serie 
på Byarnas hemsida. Varje månad under 

2016 presenteras en Österbottnisk by på 
hemsidan www.byar.fi. Med hjälp av 
serien vill de lyfta fram goda exempel på 

byautveckling i regionen och samtidigt 
sprida goda exempel till andra.  

 
Tidigare har Harrström, Småbönders, 

Jeppo, Replot, Henriksdal och Bennäs 
presenterat. Gissa vilken by som 
presenteras i juli! Vi återkommer till det i 

ett kommande nummer. 
 

 
 
Grillkåtan som växer fram vid simstranden 

fick Byarådet ta över efter 
Understödsföreningen och efter noga 

övervägande om placeringen av själva 
byggnationen så finns den snart färdig att 
invigas för oss alla! Vi hoppas på att den 

kan komma många användare till nytta. 
Tack till ansvarspersonerna i 

Understödsföreningen för grillkåtan! 
 
En bild på byggandet finns på byns 

Instagramkonto (inte instragram, som jag 
försökte bjuda ut i förra tidningen). Fler 

fotografier kan delas, sänd in dem till 
SV.Byarad@outlook.com, så publiceras 
de. 

Vi träffas väl på Byadagen? Den kommer 
att bli den bästa hittills. Kom ihåg att 

anmäla dig! 
 

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! 
 
 

Kattungar söker nytt hem 

Badgäster vid fladan 

Byar.fi 

Grillkåta vid simstranden 

Byn i pressen 2.6. 


