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Veteranbilar på intågande 

Sommaröhallen är ett passligt ställe för 
grupper att besöka, och även 

veteranbilsfantasterna från fastlandet har 
märkt detta och återvänder också denna 
säsong! Vi får välkomna bilisterna och 

fordonen på onsdag 16.9 cirka kl 19, då 
Sommaröhallen håller kvällsöppet. Du är 

också välkommen till Sommaröhallen och 
handelslagets parkering för att se på 
fordonen och även träffa och diskutera 

med fordonens ägare, om du vill. 
Väderreservation. 

 
Sommaröhallen i övigt håller öppet ännu 

två veckoslut, fredag, lördag och söndag 
till och med 27.9. 
 

Höstmöte för hantverkarna hålls i 
Sommaröhallen 18.10 kl 17.00. Meddela 

gärna Marléne om du deltar. Sedvanligt 
möte med genomgång av sommarens 
erfarenheter och planering av julöppet 

fr.o.m. 21.11. Kaffe med dopp serveras. 
A 

 
 
Egnahemshus i Södra Vallgrund. Närmare 

uppgifter tel 045 157 4525 och (06) 352 
7743. 

 
 
 

Stavgångsgruppen började måndagen den 
14.9. Start kl 9.00 från Sommaröhallen. 

Kom med, hälsar Annette och Lisa 
 
 

 
Kom med och se musikalversionen av 

Anni Blomqvists Stormskärs Maja vid 
Åbo Svenska Teater. 
 

Vi reser med Touring Partner till Åbo 

lördag 5.12 (start från Vallgrund), ser 
musikalen på lördag kväll och övernattar 

på Sokos Hotell Hamburger Börs vid 
Salutorget. På söndag 6.12 kan man 
ströva omkring på julmarknaden vid 

Gamla Stortorget eller åka på en rundtur i 
staden. På hemvägen intar vi en festlig 

lunch, självständighetsdagen till ära, vid 
Kiisan Pirtti i Masku. 
 

I resan ingår bussresa, övernattning i 
dubbelrum, frukost, teaterbiljett, lunch 

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

 
Anmäl dig – gärna inom september – till 
ordförande Ulrika Vestergård-Denward. 

Tfn 050 581 2468 eller 
ulrika.vestergard(a)netikka.fi 

 
Arrangör:  
Replot skärgårds hembygdsförening r.f. 

 
 

 
Marthorna samlas i Södra Vallgrund 
lågstadieskola onsdagen den 30 

september kl 15-17. Följande möten 
14.10, 28.10, 11.11, 25.11 och jullunch i 

december.  
 
Alla är hjärtligt välkomna med, också nya 

medlemmar. 
 

Pirjoliisa från NEULE NETTI KAHVILA 
kommer till uf-lokalen lördagen den 24 
oktober kl 15-17. Pirjoliisa presenterar 

höstens garner. Män och kvinnor, unga 
och gamla kom med och låt inspirationen 

sätta fart på handarbetet.  
Kristina M Back, tfn 0445140604  

 

 
 

I Hufvudstadsbladet söndag 13 september 
2015 finns en artikel om stickat mode.  
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Stickat från topp till tå  
Nu är hösten snart här – med koftor och 
tröjor i sjuttitalsfärger som brunt, orange, 

rostrött och mossgrönt. Det nya är att vi 
skall satsa på klassiker som stickade 

tröjor och polotröjor och kombinera med 
stickade byxor och kjolar.  
 

Låt dig inspireras av 1970-talet med en 
randig stickad polo till ett par utsvängda 

jeans. En tunn ribbstickad polo kan sitta 
bra under en klänning. När det blir kallare 
kan man ha en tröja med stor kraftig 

krage, eller en stickad klänning.  
 

Inte bara överdelen skall vara stickad i 
höst. Kjol eller varför inte byxor i samma 
material som tröjan sitter rätt. Om man 

satsar tid och pengar på stickat skall man 
tänka på att modell- och färgval inte skall 

vara alltför tidstypiskt utan kunna hänga 
med i många år. Därför är det viktigaste 

rådet att satsa på material som inte kliar, 
sticks eller fäller färg.  
 

De stickade mössorna får i höst 
konkurrens av basker och filthatt. Men 

stora halsdukar, handledsvärmare, 
benvärmare, vantar och sockor skall snart 
i användning för temperaturen kryper 

neråt. Plocka fram stickorna det skall vara 
stickat i höst!  

Källa: Frida Anter/TT  
Kristina M Back 

 

 
 

Efter att fasanerna stadgat sig som trogna 
invånare i byn har det hörts både positiva 
och negativa tongångar bland byns 

invånare. En del tycker de är vackra och 
trevliga inslag hemma på gården och hos 

en del bybor ställer de till med förtret och 
förargelse. I deras sökande efter föda, 
som består av bl.a. olika frön, korn, blad 

och animalisk föda blir förstås en del 
trädgårdsland, planteringar och grödor 

lidande.  
 
Fasanerna har funnits i Finland sedan 

mitten av 1800-talet, sedan dess har 
farmning och utplantering av arten 

förekommit allmänt i landet. Fasanerna 
som finns i Vallgrund idag är uppfödda 
och utplanterade på privat initiativ av flera 

enskilda parter i både Södra och Norra 
Vallgrund. Att utplanteringen skulle 
resultera i en så stor population som finns 

idag hade knappast någon kunnat tro 
eftersom stränga vintrar, som vi hade när 

fasanbeståndet ännu var svagt, brukar 
decimera arten kraftigt. Andra fiender är 
också större och mindre rovfåglar som tar 

både individer och ägg. Senaste årens 
milda vintrar har givetvis bidragit till att 

beståndet fortsatt växa stadigt.  
 
Jaktföreningen har under de senaste åren 

mottagit en del klagomål från bybor 
angående problemen som fasanerna 

orsakat. De första åren medan stammen 
ännu var svag ansåg vi det inte 
försvarbart att decimera stammen 

ytterligare genom jakt. Jaktföreningens 
och överhuvudtaget jaktens syfte är i 

första hand att idka viltvård. Med viltvård 
avses verksamhet som bedrivs i syfte att 

genom reglering av viltbestånd, genom 
tryggande eller förbättrande av 
levnadsförhållande för vilt eller på något 

annat sätt öka, bevara eller förbättra 
viltbeståndet och balansen mellan olika 

djurbestånd.  
 
Tidigare inkomna klagomål har givetvis 

diskuterats inom styrelsen och bland 
föreningsmedlemmar. När nu 

fasanstammen verkar vara stabil och 
livskraftig har vi på föreningens 
sommarmöte i juli tagit beslut om att 

tillåta jakt på fasan under 1 års tid. 
Jakttiden på fasanerna är från 1.9 fram till 

utgången av februari månad. Varför vi 
valde att nu först tidsbegränsa beslutet på 
1 år är för att vi inför ett nytt jaktår 

utvärderar det gångna året och därefter 
tar fortsatt beslut i ärendet på basen av 

det gångna årets erfarenheter.  
 
Fasan jagas traditionellt med stående 

fågelhund eller med drev. Jaktlagen 
begränsar jakten på så vis att djur får inte 

skjutas på närmare avstånd än 150 meter 
från en sådan byggnad i vilken någon bor 
utan uttryckligt tillstånd av byggnadens 

ägare eller innehavare.  
 

Ytterligare frågor kan riktas till 
föreningens ordförande Mikael Ehn.  

Jaktföreningens styrelse 

Fasanerna i byn 
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Nu har försäljningen startat! REKO är 

förkortning av rejäl konsumtion, och är 
direkthandel mellan producent och 
konsument med förbeställda 

livsmedelsprodukter, där producenterna 
säljer sina egna produkter, d.v.s. inga 

mellanhänder. Alla beställningar sker på 
förhand via Facebook.  
 

Nästa träff vid Fjärdskär är 25.9. Redan 
nu marknadsför Botnia kött sina 

grisköttprodukter och Kvarnfors gård sina 
ägg från frigående hönor till inkommande 
träff. Tidigare har man kunnat beställa 

abborrfiler, sik, olika kålsorter, ekologiskt 
lammkött, rökt lammstek, lammfärs, 

frilandsgrönsaker och potatis, brödost och 
salladsost, pizza/pastasås och dagsfärska 

sockermunkar. Bär- och svampplockare 
efterlystes, så alla är välkomna med. Nya 
försäljare skall först anmäla sig till 

administratörerna i REKO-gruppen via 
Facebook. Träffarna fortsätter varannan 

fredag. 
 
 

 
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. 
 
Nytt från och med detta nummer: Vi 

lägger på en rem och publicerar flera 
intervjuer per nummer p.g.a. skolans 

nedläggning. Nästa läsår kanske vi hittar 
på ett annat projekt? 
Det här är Eivor Lindholm 

Sysslar nu med att sköta barn. 
Trivs bäst när jag shoppar. 

Vad får dig att skratta? 
− När barnen skojar. 
Vad får dig att gråta? 

− Om jag blir sårad. 
Vad ser du på TV? 

− Vem vet mest. 
 
Varför har du valt att bo i Södra 

Vallgrund? 
− Södra Vallgrund är en fin plats. 
Vad tycker du att byborna i Södra 

Vallgrund skall vara stolta över? 
− Sin hembygd. 

Vad i Södra Vallgrund oroar dig? 
− Skolans nedläggningshot. 
 

Mitt motto i livet: Lev i nuet. 
Min bästa årstid är: Våren för att allt 

vaknar till liv. 
Jag får energi av att: Motionera. 
Helst diskuterar jag: Med barnen. 

Min dolda talang: Skriva dikter. 
Mina bästa arbetsredskap är: 

Trädgårdsredskap. 
Mitt jobb var: Anstaltbiträde. 

Sara Gull, åk 4  

(vid intervjutillfället i vårvintras)  
 

Det här är Kaj Håkans 
Sysslar nu med att reda upp på gården. 

Trivs bäst när jag är på sjön. 
Vad får dig att skratta? 
− Glada barn. 

Vad ser du på TV? 
− Lite av varje. 

 
Varför har du valt att bo i Södra 
Vallgrund? 

− Hittade passligt hus till salu. 
Vad i Södra Vallgrund oroar dig? 

− Att skolan försvinner. 
Min bästa årstid är: Sommaren för att 
värme och sol är trevligare än snö och 

kyla. 
Mitt jobb är: Cnc-operatör 

På morgonen är jag: Trött. 
Isac Håkans, åk 4  

(vid intervjutillfället i vårvintras) 

 
 

 
Diskussionerna går vilt till i forumen runt 
omkring. I årtionden har vi byggt upp 

samhället och nu är det för dyrt att få det 
att gå ihop längre. Hur kunde det gå så?  

 
En del anser att det inte går att spara sig 
ur denna kris och andra säger att 

nerskärningar är det enda sättet. Var skall 
man spara? Vem vill ge bort av det man 

redan erhållit? Hur blir det rättvist, hur 
mycket skall jag ge och hur mycket skall 
du ge? 

REKO Replot skären Raippaludon 

saaristo 

Unga intervjuar 

Sparar vi sönder oss? 
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Stora frågor, men var är svaren? Ge ditt 
eget förslag på http://svenska.yle.fi/fart-

pa-finland. Där kan man läsa bl.a. 
följande Fart på Finland-tips från 

allmänhetens sida 
192. Alla finländare måste donera 2 % av 
det som finns på kontot. 

172. Inför 6 timmars arbetsdag. 
193. Jobba gratis en dag. 

168. Lägg en sparbössa i alla matbutiker. 
194. Tycker 6 veckors semester räcker. 
188. Be Saudiarabien och Kuwait om 

pengar. 
152. Utveckla den finska bärindustrin. 

157. De arbetslösa i samhällets tjänst. 
130. Vi skall bara vänta. 
84. Gymnasiet är en onödig krokväg. 

68. Höj skatten på lyxvaror. 
65. Tillåt snusförsäljning. 

55. Ingen lön om du är sjuk. 
32. Privatisera mera. 

16. Köp inhemskt. 
3. Jag kan avstå från kulturen. 
Förslag finns, men vilka ger resultat? 

 
Som det ser ut nu så kan det vara svårt 

på fredagen att få ärenden utförda i 
diverse instanser, om den stora protesten 
genomförs i den form som berättats idag 

(måndag). 
 

 
 
Aldrig har det funnits så många 

asylsökande i Österbotten och fler blir de 
nästan varje dag. Maria Blomberg insåg 

att när de blir kallt i vinter har de 
nyanlända inget att värma huvudet med. 
För att få ihop många mössor snabbt 

ordnar hon en mösstävling tillsammans 
med Stundars i Korsholm. 

- Mössor är bra att ha i kalla Finland, och 
vi behöver många varma mössor till de 
asylsökande. 

Maria Blomberg är känd för sin blogg 
”knappmakerskan” där hon redan länge 

har uppmanat sina läsare att sticka 
sockor, halsdukar, vantar och rutor till 
filtar. Blomberg sorterar och förmedlar de 

värmande plaggen till 
flyktingmottagningscentralerna. 

Mösstävling 
Alla tävlingsbidrag som kommer in till 
mösstävlingen kommer att skänkas till 

asylsökande. Tävlingen är uppdelad i två 
klasser, i den ena klassen ska mössan 
stickas av 100 procent inhemsk ull med 

doften kvar, i den andra klassen får man 
använda vilket varmt garn man vill.  

- Mössorna ska vara varma och praktiska. 
Blomberg jobbar också frivilligt för Röda 
korset och hon har sett att de asylsökande 

som kommer till Österbotten behöver de 
kläder och husgeråd som frivilliga 

skänker. 
- Det är underbart att se hur vi 
tillsammans sluter upp kring en 

gemensam sak. Jag vill ge dem som 
kommer hit en känsla av att de är 

välkomna här. 
Tävlingsbidragen i mösstävlingen kommer 
att finnas på Stundars julmarknad. Mer 

information om tävlingen finns på 
Stundars webb. 

http://svenska.yle.fi/artikel/2015/09/13/s
ticka-en-mossa-till-en-asylsokande 

 
 
 

Finlands lucia är 2015 sökes nu. Lucia är 
en symbol för luciainsamlingen, för ljus 

och glädje. Lucia gör tillsammans med 
sina tärnor, luciakören, närmare 100 
besök på bland annat sjukhus, 

äldreboenden och fester i december och 
januari. Det är långa arbetsdagar men 

många minnesvärda stunder för livet. I år 
samlar luciainsamlingen in medel för att 
hjälpa utsatta barnfamiljer. 

 
Om du vill bli Finlands lucia ska du ha fyllt 

18 år, tala svenska, tycka om att 
uppträda och sjunga bra. Anmäl dig via 
Folkhälsans webbplats 

www.folkhalsan.fi/lucia senast fredagen 9 
oktober. Luciavalet och insamlingen inleds 

söndagen den 31 oktober, sista 
röstningsdag är den 25 november. 
Finlands lucia är ett samarbete mellan 

Folkhälsan, Svenska Yle och 
Hufvudsstadsbladet. 

Källa www.svenska.yle.fi 
 
 

 

Mösstävling 

Vill du bli Finlands lucia 2015? 

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 

4.10! 
 
 


