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Dagen avslutas med Allsång ledd av Bo
Lund vid Granösunds fiskeläge kl. 16.
Varmt välkommen!

Veckoslutsloppis

Veckoslutsloppis utanför Sommaröhallen
ordnas
i
augusti
och
september.
Platsavgift 3 euro/gång, eget bord med.
Var och en får själv bestämma sin
"öppethållningstid", Sommaröhallen är
öppen mellan 11 och 18. Anmäl dig som
försäljare till Monika 040 58 679 58. Det
anmälda antalet försäljare meddelas i
Facebook-evenemanget.
Väderreservation.

Blåbär
Vi har dagsfärska rensade blåbär till salu.
5€/litern. Kontaktnummer 050-342 1823.
Vuokko Palomaa
Epost från utlandet
Jag läser alltid Söderbybladet med stor
behållning, även om det oftast sker via
nätet. Har uppskattande sett att många
bidragit med minnen och anekdoter.
Tänkte dra mitt strå till stacken om
redaktören så samtycker.

Veckosluten
13-14.8.2016
20-21.8.2016
27-28.8.2016
3-4.9.2016
10-11.9.2016
17-18.9.2016
24-25.9.2016
reserveras för evenemanget.
Arrangör Södra Vallgrund Byaråd r.f.

”Min mamma Greta Valdine Back föddes
den 12/8 1934 och var dotter till Johannes
och Hilda Back. I början av 40-talet kom
hon som ”krigsbarn” till Sverige. Hennes
minnesbild av denna händelse var både
grumlig och troligen till viss del förträngd.
Det jag ände fått mig berättat är hennes
minne
från
när
hon
anlände
till
Skeppsbron i Stockholm. Där blev hon
omedelbart avklädd och avlusad, i likhet
med alla andra finska barn. Därefter fick
hon en present, en färggrann boll. Det var
just hennes sätt att beskriva bollen som
var så intressant. Hon berättade att hon
kramade bollen och sov tillsammans med
bollen. Men redan nästa dag blev hon av
med bollen, vilket fick henne att bli
mycket ledsen. Hon återkom ändå till
bollen flera gånger. Även när hon i juli
2009 låg till sängs svårt sjuk i livets
slutskede.

Skärgårdsdag 14.8
Ta en skärgårdsrunda på skärgårdsdagen
14.8!
Söndag 14 augusti kl. 10–16 har du
möjlighet att upptäcka vad muséerna
i
skärgården
har
att
erbjuda.
Vid
Granösunds
fiskeläge
halstras
strömming (om det nappar), röks fisk
och erbjuds skräpfiskbuffé. Anders Myntti
guidar runt och i fiskarbastun finns KajErik Nykvist och binder nät. I Svennas
stuga kan du köpa dig en kopp gott
pannkaffe med dopp.
Vid Mårtes gårdsmuseum kan du få en
guidad tur i både gårdsmuseet och
motormuseet – och äta varm soppa.
Vid Replots museums båthus (vid Replot
simstrand)
kan
du
testa
på
att
tjära och lära dig om fiskhantering.

Bara någon dag efter sin ankomst till
Stockholm fick hon en namnlapp på sig
och skickades med tåg till Kungsbacka, en
stad i närheten av Göteborg. Där fick hon
en bra tid hos en bra familj, familjen
Arvidsson. Tilläggas kan att dottern i
huset, Anna, kom att bli lite som en
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reservmormor när vi barn senare växte
upp.

byggde mitt näste och bo. Men alltid
drömmen och tanken har fört mig dit
hem. För Vallgrund är ju en kär gammal
vän.

Efter kriget återvände min mamma till
Finland och jobbade bl a i Gerby ett tag.
Men, i tjugoårsåldern återvände hon till
Sverige för ett arbete på Rörstrands
porslinsfabrik i Lidköping. Här träffade hon
snart min pappa Nils-Erik och bildade
familj med tre söner. Även syster Erna
kom snart att ansluta till Lidköping, där
även hon bildade familj och idag finns
kvar.

Hopp i jollen – i med näten – vattnet är
svart. Skymningen råder här blir aldrig
natt. Eld på hällan – salt på fisken – lek
bak en tall. Ljuvliga natt uti dyningars
svall. Solen stiger – dimman lättar –
morgonrodnad klar. Vill alltid finnas i
sommaren dar. Hem med siken – rens på
hällen – katton blir nöjd. Fisken på spisen
den blir till en fröjd. Ja många vänner
borta men några finns kvar. Som trampar
stigar och vägar sen barndomens dar.
Jag andas havsluft och doften av havtorn
och ljung. Min längtan dit känns mig alltid
så tung.

Familjens somrar var efterlängtade och
mycket lika varandra. Vi åkte tåg till
Umeå och tog båten till Vasa för att
tillbringa flera sommarveckor hos mormor
och morfar i Södra Vallgrund. Naturligtvis
for vi även runt till mamma Gretas syskon
och våldgästade dom, vilket var kul. Vi
var redan då ett stort antal kusiner i
några olika åldersspann som gjorde att vi
hade mycket glädje av varandra.

Nu ständigt minnen från kvarken som
dyningar slår. Här har jag formats och
fostrats i förfäders spår. Jag sommarns
eviga ljus minns om natten så lång. Och
sjunger bottniska vikarnas sång. Hopp i
jollen – i med näten – vattnet är svart.
Skymningen råder här blir aldrig natt. Eld
på hällan – salt på fisken – lek bak en tall.
Ljuvliga natt uti dyningars svall. Solen
stiger – dimman lättar – morgonrodnad
klar. Vill alltid finnas i sommaren dar.
Hem med siken – rens på hällen – katton
blir nöjd. Fisken på spisen den blir till en
fröjd.

Som ni märker glider denna berättelse
osökt över på mig själv. När mamma
Greta fyllde 70 år 2004 hade vi fest och
jag skrev en dikt som jag även tonsatte.
Där finns både hennes och mina minnen
från det härliga Södra Vallgrund. Jag
tänkte att kanske någon vill ta del av en
betraktelse från en ättling i förskingringen
så jag sänder den till redaktören för
bladet.

Årets by-festen

Mamma Greta gick bort i sitt hem i
Trollhättan den 15/7 2009. Även pappa
Nisse är sedan 10/12 2014 borta. Båda
ligger i jorden på Västra Tunhems
kyrkogård utanför Trollhättan. Stenen står
mot öster så att Greta kan förnimma de
bottniska vikarnas holmar och skär i årets
by, Södra Vallgrund.
Grattis med all rätt från;
Jan-åke Ahlin, son till Greta ”

Vi hade en minigallup (små lappar på
borden, som festdeltagarna kunde fylla i
under kvällen) på Årets by-festen. Här
kommer svaren:
Hurudant evenemang saknar du i vår
fina by?
Restaurangdag, Musikfestival, Fotbollsturnering, Träffa en ny bybo-dag

Bottniska vikarnas holmar och skär
Ja till dom bottniska vikarnas holmar och
skär. Dit går min längtan på kvällen, min
hembygd så kär. Där har jag minnen och
tankar från ungdomens dar. Ja många
känslor i hjärtat jag har.
Men liksom flyttfågeln flög jag på
kärlekens bro. Långt ifrån kvarken jag

Nämn tre adjektiv om vår fina by!
Inflyttarvänlig,
aktiv,
vacker,
accepterande
- lugnt o. rofyllt, driftiga invånare,
havsnära
Havsnära,
Ren
natur,
Positiva
människomöten, Alltid solsken, doft av
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gott och blått, Bor du i stan längtar du
alltid ut till Vallgrund
- Varm, grön, vacker
- Liten fin trevlig
- Fin, trevlig, rolig
- Passligt stor, naturnära, lugn
- Havnära, levande och framåt
- Aktiv, livskraftig, trivsam
Yhteisöllisyys
(byagemenskap),
Ystävällisyys
(vänlighet),
Avuliaisuus
(hjälpsamhet), Ahkeruus (flitighet)
- Vacker, naturskön, aktiv, levande

Byafestgåvor
I samband med utmärkelsen fick vi en
stor skylt som satts upp bredvid
Välkommen-skylten
på
Sjörosäng. I
Sommaröhallen finns en vimpel i caféet
och så finns ännu ett inramat plakat, som
söker sin plats.
Byarådet fick en lyckönskningsadress av
Bottniska vikens Sjöbevakningsgille r.f.
och byn syntes i många olika medier tack
vare utnämningen.
Bästa gåvan var dock att så många
ville fira utnämningen. Tack!

Vilken är din favoritplats i vår fina by?
Fortet "sandstranden", Vår egen "Villa
Vingkulla"!, Kalvholmen och där båthusen
Sandbottnen vid Forte, Skolan, Bullerås,
Sundet, Fortet, Sommaröhallen, Min egen
terrass med utsikt över Bodträsket året
runt, Fortets badstrand, Fort Sommarö,
Där
hejm,
Bullerås,
Kalvosgrånn
(Kalvholmsgrund),
Fort
Sommarö,
Sundbådan, Bykärnan med den gamla
byvägen bevarad som slingrar sig fram
mellan husen, Granösunds fiskeläge,
Kaffeviken

Månadens by i Österbotten
"Österbotten är ett landskap med många
livskraftiga lokala gemenskaper. I byarna
finns
aktiva
mänskor
och
aktiva
föreningar. Många av aktiviteterna är
speciella för just den byn och medverkar
till att höja trivseln i den egna närmiljön.
Varje by är unik och verksamheterna kan
inte alltid kopieras direkt av i andra byar.
Men genom att varje by får presentera sig
på sitt eget sätt hoppas vi att sprida goda
exempel vilka byarna anpassar till sin
egen verksamhet.

Vad saknas i vår fina by?
Ett strandcafé/restaurang. Tänk vilka
möjligheter…, En skola!! Om inte skola Ta i besittning gamla skolbyggnaden för
övrig vettig användning, Lekpark, Gym,
Hängbro
el.
likn.
över
Verkhole,
Restaurang/café, Frisörsalong, Skolan, En
restaurang,
Ett
handbollslag,
Mikrobryggeri, Kajaker, Pienpanimo, Ett
mysigt hotell, Fotbollsplan, Bageri, Skola,
Frisbeegolfbana, En liten restaurang (vid
en liten fiskehamn), En gästhamn för
djupgående båtar innanför vägbanken till
sjöbevakningsstationen tillsammans med
platser för egna djupgående båtar, t.ex. i
form av flytbryggor, samt ett sommarcafé
t.ex. i en av sjöbodarna vid fiskebryggan,
SUP-bräden.

Det är inte vad man gör utan hur man gör
det och hoppeligen har man roligt under
tiden."
Så
skriver
Aktion
Österbottens
byaverksamhetssektion på sin hemsida. Vi
ville ju inte vara sämre än att vi också
skulle vara med, och vi fick julimånad
bokad för vår presentation. Det passade
bra, tyckte vi, för då hade vi Sommartorg
vid Sommaröhallen och byafest med allt
program. Vi visste ju inte då än att
utnämningen kommer till oss.

Vissa saker nämndes flera gånger. Det är
också värt att nämnas att så många olika
ställen fick "varsin röst". Det betyder att
många har sina egna smultronställen, och
att alla platser i byn är värda att besöka.
Tack för alla svaren, och om ni kommer
på fler så kan ni ännu plita ner dem till
pappers i Sommaröhallen. Vi ska använda
svaren vid lämpliga tillfällen senare.

Månadens by juli, Södra Vallgrund
Södra
Vallgrund
ligger
på
ReplotVallgrund-landets sydligaste del. I byn bor
ca 350 personer. Från att ha varit en
typisk fiske- och jordbruksbygd, kan man
nu säga att mångsyssleriet dominerar
genom att många olika yrken finns
representerade. Kommunens centrum och
Vasa stad är inom pendlingsavstånd och
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gör att många bybor har möjlighet att
arbeta på fastlandet och samtidigt bo kvar
i denna trygga och trivsamma miljö som
byn erbjuder.

kan boka en utflykt för grupper året runt
eller besöka gården under sommarens
öppettider.
Hästkörning,
barns
födelsedagsfester, konstläger, visning av
komjölkning och andra roliga program
ordnas. Gården har mottot "för glädje, liv
och närvaro!"
Södra Vallgrund Handelslag, som ägs
av byborna, är en välsorterad och
modernt
utrustad
livsmedelsbutik.
I
butiken säljs även järn- och byggvaror.
Där finns även byns post, apotek,
bensinstation
och
på
lördagsförmiddagarna också bageri.

Företagsamhet
Sommaröhallen
Sommaröhallen har drivits av Södra
Vallgrund
byaråd
sedan
1992.
I
Sommaröhallen kan hantverkare och
småföretag sälja sina produkter genom
Byarådets försorg. Hallen har för byborna
blivit något av en samlingsplats med åren,
samtidigt ger den inkomst åt Byarådet
som regelbundet jobbar för att utveckla
byn. Sommaröhallen har blivit byns stora
"turistfälla". Tack vare en god planering,
olika bidrag och tusentals talkotimmar
finns numera en välfungerande och
trivsam försäljningshall.

(Företagslistan blev ju inte komplett här
heller, men till våra nya hemsidor vill vi
ha en så täckande förteckning som
möjligt. Hör av dig till byarådet med tips
på internet-, Facebooksidor eller annan
information vi kan länka till, så börjar vi
bygga
upp
den
tillsammans.)
Fortsättningen av månadens by-texten,
"kulturdelen", får vi läsa i ett senare
nummer.
Månadens by:
http://www.byar.fi/?id=risurjvc6r2

I en tillbyggnad, som gett större och mera
ändamålsenliga utrymmen, finns även ett
ca25 m2 stort brandsäkert byarkiv. I
byarkivet samlas föreningars, företags och
även privatpersoners viktiga dokument
med
tanke
på
framtida
forskargenerationer. I Sommaröhallen
finns även ett litet antikvariat, vars
överskott öronmärks för aktiviteter i byn.
Söderbybladet
Under Byarådet lyder en liten arbetsgrupp
som ger ut Söderbybladet, byns egen
tidning, som utkommer tio gånger per år.
Tidningens första nummer utkom i mars
2001, och delas ut gratis till alla
fastbosatta invånare. Tidningen säljs på
Södra
Vallgrund
Handelslag
och
i
Sommaröhallen för 1 €.

Trädgårdens skörd
Björn Wistbacka skrev i Vallgrund och
resten att han har extra vinbär, både röda
och svarta, så om du behöver så kan du
kontakta honom.
Via Sommaröhallen kan du också sälja
dina bär, kontakta Marléne eller mig så får
du råd hur du kan gå tillväga.
Vallan söker personal

Företagen
I byn finns stark företagsamhet:
Vallnika tillverkar hudvårdsprodukter av
naturens egna läkemedel och dofter.
BIG DOG hundpensionat har plats för 815 gäster.
Sands Snickeri erbjuder lister, panel,
sågvaror, dörrar och valv, fönster och
beställningssnickerier. I byn finns även
grävmaskins- och transportentreprenörer.
Aava Kertun kotitila lockar många
besökare till byn, där kan du tillbringa en
avkopplande dag och njuta av äkta
landsbygds miljö med en kopp kaffe eller
delta i borstning och vård av djuren. Du

"Vi behöver främst en som vill stå i
kassan, hjälpa med servering och disken.
Vi önskar en som har lätt till leende, är en
smula stresstålig och klarar av dålig
humor och helgarbete", skriver de på
Facebook. Kontakta Sheriff Camilla 050
358 0901.
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 35!
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