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Alla som vill debattera skolfrågan "live", 
så att säga, är vänligen inbjudna till Norra 
Vallgrund skola nu inkommande söndag 

(25.1) kl 19.  
 

Vi kommer inte specifikt att bjuda in 
några av kommunens politiska 
representanter, men de som har tid och 

möjlighet är givetvis varmt välkomna. Vi 
tänkte lite se på arbetsgruppens rapport 

som kommit ut i offentligheten och 
diskutera kring det. Det blir ingen 

kaffeservering, så ingen särskild anmälan 
behövs.  

Vallgrund skolgrupp via LJA 

Skolfrågan har diskuterats flitigt i social 
media, läs mera längre fram i tidningen. 

 
 
 

Vi samlas måndagen 26.1 kl 18-20.30 för 
årets första studiecirkel i Sommaröhallen. 

Alla hjälpande, sorterande och forskande 
händer tas emot med öppna armar. 
Material från förr kan lämnas in för 

förvaring i arkivet varje måndagskväll 
som vi arbetar i arkivet, och enligt 

överenskommelse vid andra tidpunkter.  
 
Dokument, fotografier och böcker som 

föreningar, företag och privatpersoner 
producerat med anknytning till byn är 

värda att sparas för framtiden, och kan 
förvaras gratis i bya-arkivet. Arkiverat 
material finns tillgängligt enligt 

överenskommelse även efter inlämning.  
 

Till exempel i samband med byte av 
styrelsemedlemmar i föreningar är det 
viktigt att dokumenten överförs till säkert 

förvar, antingen åt styrelsen som 
fortsätter eller till arkivet. Det går att 

spara en kopia i sekreterarmappen, eller 
på minnesstickan, och lämna in originalet 
till arkivet, för att vara på säkra sidan. 

 

Vårens utmaning till alla bybor är att 
minst en gång innan sommaren besöka 

vårt arkiv, överlåta dokument för 
förvaring eller hjälpa någon annan med 
denna utmaning. Vi visar gärna hur långt 

vi har hunnit med vårt arbete, och hur 
mycket vi har kvar att göra. Studiecirkeln 

genomförs i samarbete med SFV Bildning. 
 
 

 
Inköpskvitton för 2014 bör inlämnas, 

färdigräknade, till Handelslaget senast 
31.1.2015. Endast kontantkvitton får 

inlämnas. Inte fakturerade inköp! 
Postförskottsbelopp hör inte till 
återbäringsberättigade inköp och bör 

därför dras från inköpskvittots 
totalsumma.  

 
Gilla oss på Facebook! Om du vill se våra 
aviseringar på Facebook så kan du gilla 

vår sida. Vi lägger upp bilder på 
kampanjer och nyinkomna varor med 

jämna mellanrum för att hålla dig ajour 
med vad som händer här i butiken. Våra 
inlägg är offentliga så även du som inte är 

med i Facebook kan se våra aviseringar. 
Sök på Södra Vallgrund Handelslag 

Facebook så hittar du oss! 
Södra Vallgrund Handelslag 

- ägs av medlemmarna 

 
 

 
Alla medlemmar och övriga intresserade 
är välkomna 15.2. kl 18 till lokalin för att 

närvara vid årsmötet för UF Havsbandet. 
Stadgeenliga ärenden. 

 
 
 

 
Eftersom vi var lite sent ute inför förra 

Söderbybladet så ska vi i detta nummer 
passa på att tacka alla besökare på vårt 
trevliga Julcafé som ordnades i november. 

SÖDERBYBLADET 
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Tor-Leif Sjöberg gissade närmast på 
julskinkans vikt. Vi gratulerar till vinsten! 
Vidare kan vi informera att det börjar bli 

dags för understödsföreningen att samla 
in medlemsavgifterna, så håll utkik i era 

postlådor efter inbetalningslapp. Vi vill 
tacka alla som på ett eller annat sätt 
bidragit med understöd till föreningen 

under det gånga året och önskar alla ett 
fortsatt gott 2015. 

 
TACK! 
Södra Vallgrund skola vill TACKA 

Sommaröhallens antikvariatsförsäljning 
för bidraget. Ett speciellt tack till Monika 

Nissander och alla som på ett eller annat 
sätt bidragit genom skötsel, eller inköp av 
litteratur vid antikvariatet. Pengarna 

kommer att användas till bokanskaffning. 
Styrelsen för Understödsföreningen i 

Södra Vallgrund Skola 
 

 
 
Kul, enkelt, nyttigt och tar bara en timme av 

din tid! Gårdsplanskrysset ordnas nu redan för 

tionde gången. Under evenemanget gör man 

fågelobservationer under en timmes tid på den 

egna gården eller på en annan lämplig plats, 

endera på lördagen 25.1. eller på söndagen 

26.1. Vem som helst kan delta i 

Gårdsplanskrysset. 

 

Evenemanget är ingen tävling, och antalet 

observerade fåglar är inte avgörande. För att 

delta krävs ingen deltagaravgift eller 

registrering. Det huvudsakliga ändamålet med 

Gårdsplanskrysset är att uppmuntra folk att 

observera vinterfåglar som besöker gårdarna 

och fågelmatningarna samt att öka intresset 

för naturen i näromgivningen. Samtidigt 

insamlas värdefull information av 

vinterfågelfaunan i landet. 

 

I fjol deltog 19 000 personer i 

Gårdsplanskrysset på närmare 13 000 gårdar. 

Tack vare regelbundenhet och det stora 

deltagarantalet har man även inhämtat 

värdefull information om variationerna i flera 

fågelarters bestånd. Konceptet för 

Gårdsplanskrysset är hämtat från Stor-

Britannien, där den lokala BirdLife 

organisationen (RSBP) har i över 30 års har 

tid arrangerat Big Garden Birdwatch-

evenemanget. 

 

Gårdsplanskrysset har ordnats i Finland sedan 

år 2006. Det är lätt att delta: 

- Känn igen vilka olika fågelarter som du 

observerat under timmen.  

- Räkna antalet individer av respektive 

fågelart enligt det största antalet som du ser 

samtidigt (på detta sätt undviker du att räkna 

samma individer flera gånger).  

- Anmäl vilka arter du sett och deras 

maximiantal, senast 30.1 på ett formulär som 

kommer att finnas på denna sida.  

 

Observationerna kan även anmälas på ett 

postkort, adresserat till BirdLife Finland, 

Annegatan 29 A 16, 00100 Helsingfors. Se till 

att du också anmäler namnet och adressen på 

observatören*, adressen på 

observationsplatsen samt tidpunkten på 

observeringen och antalet observatörer. 

*Namnet på observatören är en viktig del av 

en fågelobservation. Därför bör deltagarna 

anmäla sitt namn. 

 

Bland deltagarna i Gårdsplanskrysset lottas ut 

följande priser i februari: 

- 1 st stugboende för 4 personer i Ylläksen 

yöpuu (inkl strandbastu) för en vecka 

- 2 st Olympus 8x40 DPS I -kikare 

- 10 st årgångar av Linnut-tidningen 

- 10 st BirdLife storlom-amuletter 

- 10 st fågelsång-cd 

- 10 st mjuka pipfåglar 

- 10 st Lapin-vaeltajan lintuopas -

fälthandböcker 

- 10 st BirdLife anteckningsböcker 

Källa: 

http://www.birdlife.fi/lintuharrastus/pihabong

aus-sve.shtml 

 
 
 
Rapporten om skolorna i kommunen som vi läste 
om i Vasabladet häromdagen har lett till massiva 
diskussioner på internet. Här får du läsa en del av 
de fina kommentarerna jag har läst i Facebook. 
Observera att kommentarerna har plockats ur sitt 

sammanhang, och nästa kommentar nödvändigtvis 
inte är direkt svar på kommentaren du läser, utan 
bara slumpmässigt dit lagd. Kommentarerna har i 
vissa fall förkortats, men förhoppningsvis finns det 

en poäng kvar i alla texter än, efter förkortningen 
Jag beklagar att bokstäverna blivit så små, men så 
här fick jag så mycket som möjligt att rymmas 

med. Diskussionen fortsätter på söndag i grannbyn, 
välkommen med! 
 
Rolf Snygg: Varifrån kommer de överraskande höga 
kostnaderna för skolskjutsar i Södra Vallgrund? 
 
Lena Gammelgård: Nyss hemkommen från 

kommunstyrelsens möte där rapporten behandlats 
kan jag meddela ang. skjutskostnaderna för SV 
skolas del att de var helt ok. Statistiken är från 
2013 då SV hade skolskjutselev(er?) med den 
angivna kostnaden/elev. 2014 däremot så hade SV 

Gårdsplanskrysset 

Skoldebatten 

http://www.yllaksenyopuu.com/
http://www.yllaksenyopuu.com/
http://www.suomenlintuvaruste.com/product_details.php?p=311
http://www.birdlife.fi/julkaisut/linnut/index.shtml
http://www.birdlife.fi/julkaisut/amuletti.shtml
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inga skolskjutskostnader och det är just dilemmat 
med statistik från verksamhet som lever och ändras 
från år till år. Vasabladet har valt att visa just 
statistiken kostnad per skjutselev men om man ist. 

valt att visa kostnaden utslagen på alla elever i 
skolan skulle SV ha haft den näst lägsta 
skjutskostnaden av kommunens lågstadier, 

nämligen 134€/elev. Detta enbart till kännedom för 
att inte förlänga diskussionen kring om uppgifterna 
är korrekta eller inte. 
 
Jens Brokvist: Mitt brandtal: Det pladdras en massa 
om pedagogik och "kvalité" på undervisningen som 

goda orsaker till att slå ihop skolor (och flytta 
vården, osv), men vad fan är då kvalité på 
undervisningen? Hur mäter man den? Byråkrater 
tycks tro att stora enheter garanterar kvalité, men 
det är inte sant. En liten skola har inte samma 
resurser som en stor, men flexibiliteten är desto 
större. Har för mig att SV skola har uteskola 

åtminstone två veckor i året, nåt som aldrig skulle 
lyckas i en större skola. Vad är bättre, pedagogiskt 
och kvalitativt sett: att sitta i ett klassrum och läsa 
om trädslag och fågelarter samtidigt som man kan 
kucka ut genom ett fönster utöver en asfalterad 
skolplan, eller gå ut runt knuten och hitta björkar, 
aspar och björktrastar, regnskog och papegojor? 

(OK de där två sista kanske inte finns här. Fast 
skogen runt skolan är ganska lummig, så man vet 
aldrig.) Kvantitet och storlek är aldrig lika med 
kvalitet. Kvalitet kommer från att göra saker med 
god eftertanke, engagerade lärare och hanterbara 
volymer i förhållande till resurserna (märks det att 

jag är ingenjör?). För övrigt tror jag inte ett dugg 
på kostnadsberäkningarna. Det ska till stora lån för 
det där, och hur är det då med räntekostnaderna? 

Sedan är uppskattningarna troligen gjorda i stil 
med "ett tak kostar ca. 100000e" - tror inte att de 
konsulterat nån sakkunnig i det här, om nu inte 
Swanljung plötsligt hittat en byggmästarexamen i 

skrivbordslådan. Att sedan kommunalt bygge och 
deras budgeter tenderar att svälla innan före, under 
och efter att spaden satts i marken kan man ju 
också fundera på. 
 
Herman Fogelberg: Bra talat Jens Brokvist!!!!!! 
Skolskjutskostnaden för Södra Vallgrund borde 

granskas... Troligen är alla utomskolsutfärder 
bokförda så att de syns där, skolan åker på många 
utfärder och busskostnaderna blir således höga... 
Faktum är ändå att ca.80-90% av dessa kostnader 
kommer in som bidrag av skolans 
understödsförening, dvs insamlade pengar... Men 

om någon plockar ut enskilda kostnadskonton från 
Kommunens bokföring så kan det se ut såhär... 
OBS endast spekulationer av mig, borde kollas 
upp!!!! Senast när det var stora utredningar om 
kostnader, fick vi ner elevpriset genom att säga upp 
oanvända utrymmen i ett värdelöst uthus... 
 

Maria Kentta: Som förälder har jag gjort ett val, ett 
av de bästa beslut jag gjort var att flytta till Södra 
Vallgrund. Jag är oerhört glad och tacksam för den 
fina start som min son fått i vår skola. Bättre 
lärarkollegium och gemenskap får man söka efter. 
Vi har fina elever med goda sociala färdigheter, för 
de blir sedda och får vara barn. Jag vet att 

detsamma gäller i Norra Vallgrund. För mig går det 
inte att mäta i pengar. 
 
Maria Kentta: Tycker det är viktigt också det att 

barnen får vänner oberoende kön och ålder. En 
skola mitt emellan byarna skulle vara lagom, det 
skulle kanske locka till inflyttning. I Korsholm har vi 

många fina stora skolor med ambitiös och duktig 
personal. Men vi har minst lika bra småskolor.. För 
mig handlar det om mer än bara skolan, det 
handlar om att få växa upp i en trygg miljö där vi 
vuxna känner varandra och har kontakt. Jag kunde 
för min familj inte ha gjort ett bättre val och 

hoppas mina barn får gå åk1-6 i Vallgrund. 
 
Maria Kronqvist-Berg: Jag hoppas vi är många som 
orkar kämpa för att hålla en skola kvar i Vallgrund 
och inte bara sitter tysta medan allt centraliseras... 
Jag är så trött på att inbesparingar ska drabba 
utbildningen, den är så viktig för att upprätthålla 

demokrati och jämlikhet. Finns det verkligen inget 
annat att spara på? En lagom stor skola, lagom 
nära handlar om mer än själva undervisningen: det 
handlar om att få vardagsmotion (som V. Dahl 
påpekade i sin ledare), om att kunna självständigt 
gå hem till en kompis efter skolan och att känna sig 
trygg i att man kan namnet på alla andra elever 

och alla lärare. Det är saker värda att kämpa för 
eftersom det borde vara alla barns rättighet. 
 
Mika Kentta: Nyt puhutaan jostain paljon 
tärkeämmästä asiasta kuin raha. Numerot saa aina 
näyttämään hyvältä tai pahalta, samatkin numerot. 

Jos se energia joka käytetään säästöjen etsimiseen 
ja keskittämisen läpivientiin laitettaisiinkin 
ainutlaatuisten kyliemme markkinointiin ja 

kehittämiseen, niin kylämme saisivat varmasti 
uusia veronmaksajia. Meillä on jo loistavat 
opettajat, miksei keskitytä esim kaksikielisiin 
kouluihin? En usko olevani ainut suomenkielinen 

joka voi ihastua Vallgrundiin ym mutta kukaan ei 
osta edes halvalla jos ei tiedä. Minäkin toivon uutta 
ajattelua, ennen kuin tämän kunnan sydän eli kylät 
ovat vain muisto historiankirjoissa. 
 
Jens Brokvist: Alltså, summa summarum: det är vi 
föräldrar/byssbor som gör fel som koncentrerar oss 

på att argumentera om högst sannolikt felaktiga 
siffror i en nu publicerad officiell rapport som 
beslutsfattarna i slutändan kommer att använda 
som beslutsunderlag. 
 
Lena Gammelgård: Jag önskar också att vi, för att 

klargöra vad det är vi pratar om, slutar använda 
ordet spara i den här debatten för här handlar det 
inte om att spara pengar utan enbart att anpassa 
den kommunala verksamheten till de resurser som 
finns -precis på samma sätt som man gör inom den 
egna familjen där utgifterna anpassas till 
inkomsterna. 

 
Maria Kronqvist-Berg: Om vi inte ska tala om att 
spara så tycker jag att vi ska prata om hur vi kan 
höja inkomsterna. Jag har förstått att staten gått 
hårt åt kommunerna så ditåt borde också 
påtryckningar göras och här kan kanske en 
kommunalpolitiker göra mera än en enskild bybo? 

Och på tal om inkomster så kan man ju påminna 
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om skärgårdsstödet som kommunen får för att 
upprätthålla servicen... Jag efterlyser också mera 
innovativa förslag på att hushålla med resurserna 
än centralisering! Det är inte lätt och det kräver tid 

att komma fram till dem, därför hade det varit 
önskvärt att detta hade fått större utrymme i 
rapporten. Även om rapporten inte behandlats 

ännu, kan den både brukas och troligtvis 
missbrukas. 
 
Patrik Björkman: Så för ti summer, Di sparar 1 
miljon om di lägger ner hälften av skolorna, efter 
en investering på 30 miljoner. Å en stor del av 

korsholmaren blir arg, skolskjuts, mer stress över 
skolskjutsan, minder tid där hem etc etc. Håller di 
kvar skolorna så kostar he 32 miljoner över samma 
tidsperiod, men i princip alla hålls glada + va ja no 
vet så växer Korsholm å *nästan* all byar i 
korsholm så he kan ju int va en minus affär ti ha 
kvar dom? Enda di sku kuna centraliser e Vallgrund 

skolan ti en ny fin skola på skörosäng med ny rink, 
använd fotbollsplan & skidspår 
 
Patrik Björkman: Nä e sku bli na lite billigan (30 vs 
32 miljoner), om di räknar me att byan int växer 
na... Å förståss tar di bort skolona ur byan så växer 
di knappast na mychi na mer... så he blir ju billigast 

ti död byan å ha allt folk ti flytt "ti stadin" 
 
Kaj Björkqvist: Gäller väl bara va själva "skolan" 
kostar hede di ha räkna, å som vanligt i slutändan 
blir e minst dubbelt dyran då kostnaderna som int 
slapp med i statistikstaplarna ska betalas 

 
Joakim Strand: Lena: I det nu aktuella fallet 
handlar det faktiskt om små pengar - och en tråkig 

passivitet från den svenskspråkiga landsbygdens 
förtroendevalda. 
 
Marléne Ström: De stod inte något om vad 

skjutsarna börjar kosta men det är väl bara en 
struntsak eller..... 
 
Lena Gammelgård: Rapporten har, som det stod i 
Vbl, inte behandlats i någon instans i kommunen 
ännu utan är bara en rapport med en vision där 
fokus ligger på bästa möjliga lärmiljö som skall 

motsvarar den läroplan som är på kommande i vårt 
land. Verkligheten ser ju naturligtvis helt 
annorlunda ut, framförallt den ekonomiska. 
Korsholm kommer inte att ha råd med de 
investeringar som alt.3 innebär utan vi kommer att 
få ta till alla kreativa lösningar som är möjliga för 

att klara av kommande år. Det är rapportens alt.2 
som kommer att vara det realistiska alternativet så 
länge ekonomin ser ut som den gör nu, och det 
betyder 2 lågstadieskolor i skärgården tills vidare. 
Sedan gäller det som sagt att vara kreativ och hitta 
lösningar för hur det skulle vara möjligt, jag ser tre 
alternativ: 1. N. Vallgrund skola förstoras så att S. 

Vallgrundeleverna ryms dit, 2. femte och sjätte 
klassister från SV och NV åker till Replot och alla 
ettor till fyror stannar i NV (en lösning som också 
kommer att föreslås i t.ex Kuni-Vassor då den 
skolan blir för liten), 3. En helt ny gemensam 
Vallgrundskola som byggs av privata investerare 
och hyrs ut till kommunen (tyvärr är det en utopi 

att få kommunen att investera i en ny skola mellan 

byarna). Diskussioner kommer att föras och inga 
beslut är ännu fattade, jag har själv jobbat för att 
få med de här alternativen i rapporten och tycker 
att de bör utredas. Det blev ett långt inlägg, men 

svårt att göra kortare. 
 
Kaj-Henrik Ström: Innan jag slutade lågstadiet var 

det tal om en sammanslagning av 
Vallgrundskolorna. Efter stora protester blev det 
aldrig av. Har t.o.m själv minne av att vi elever från 
båda byarna + lärare for till Smedsby för att 
uppvakta dåvarande kommundirektören i hopp om 
att avvärja en sammanslagning. Såhär i efterhand 

var det ju nog dumt att det inte blev av. En 
gemensam skola skulle nog ha haft en bättre chans 
i dagens läge... 
 
Patrik Björkman: Ja tyckt ju all i våran ålder i NV 
tyckt sammanslagningen med SV sku ha vari en bra 
idé? Som gick i skolan då på våran sido iaf. Hur 

som en skola på skörosäng för Vallgrund & Åddboan 
- bästa förslaget ever. Med en fullstor gympasal så 
även oldboys kan hyr in se å spel ordentlig 
innebandy 
 
Kaj-Henrik Ström: Janå to sko ju ha havi närt ti 
skåolan nej skämt åsido, ja tråor att e fanns kvar 

gamla tankesätt bland föräldran i SV än på han 
tidin "int kan ju södäbys barnen ga i skåola me 
norrbys" E sko ju max ha vari 1.5 km lengär 
skolväg för tåli som kom från mitt håll. Å förstås 
närman för tei som båodd närman skörosäng.  
 

Patrik Björkman: En annan sak att tänk på att 
invånarantalet ökar ju i Replot skärgård, och har 
gjort det år efter år... Men hur många skolelever 

finns e i NV & SV skola nu jämfört med några år 
sedan å ännu äldre, var hittar man sån statistik? 
Tycker iaf e verkar underligt att skär ner så att 
Vallgrund helt sku bli utan skola med tanke på de 

växande byar vi talar om. Vallgrund/Söderudden 
ska hur som helst bli kvar med en skola minst. 
 
Mikaela Forsman-Sten: Vet du Lena vad Sfp Replot- 
Björkö jobbar för här, en enda skola i Replot el en i 
Replot å en i Vallgrund? Eller finns det en 
gemensam åsikt hos skäri-fmg? 

 
Lena Gammelgård: Mikaela: I lokalavd. har vi hela 
tiden fört diskussioner om och försökt hitta 
alternativa lösningar för en gemensam skola för SV 
och NV vilket också skulle motsvara alt. 2 i 
rapporten och som utifrån det ekonomiska läge vi 

befinner oss i just nu är det mest realistiska. Vi 
jobbar naturligtvis vidare utifrån det läget tills 
vidare. 

 
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 8! 
 
 


