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Arbetet i arkivet fortsätter som vanligt på 
måndagskvällar. Välkommen in, följ med 
vad vi gör, hjälp till eller läs något 

spännande. Vi får bidrag till våra utgifter 
genom studiecirkeln via SFV. 

 
 
 

Bästa medlem! 
Inköpskvitton för 2016 bör inlämnas 

färdigräknade senast 31.1.2017. 
Södra Vallgrund HLG 

 
 
 

Öppet hus hålls tisdagar kl. 18–19.30 
(ojämna veckor) med start 31.1 för 

lågstadiebarn. Program med bl.a. lek & 
spel, påskpyssel, bakning o.s.v. Mera 
information i Vallgrund skola och på UFHs 

facebooksida. 
 

Disco för lågstadie ordnas fredag 17.2 kl 
18.30–21.00. Mera info där också i skolan 
och på vår fb-sida! 

 
Folkhälsans tisdagsträffar i lokalin börjar 

igen tisdag 14.2!  
 
På fastlagssöndagen ämnar vi ordna en 

utedag för alla intresserade och för alla 
åldrar vid stranden i Sommarösund från kl 

15-ca 18.  
 
Dagen är ännu bara fastslagen där 

eventuellt program ännu funderas på. 
Åtminstone hålls grillglöden vid liv och 

Ungdomsföreningen håller kaffe och saft i 
termosarna. Vi hoppas på fint vinterväder 
och en trevlig sammankomst! Vi 

informerar mera när vi funderat med 
flera, men dagen kan ni boka i 

kalendrarna era!   
 

Vappenfesten planeras i år igen så den 

kvällen får alla också boka in i kalendern 
så återkommer vi om den saken!  

 
Sist men inte minst om vi vill ha fortsatt 

liv i föreningen och lokalin... Efter 
utevistelsen kan fastlagssöndagen 
avslutas med en kaffe och en fastlagsbulle 

på Ungdomsföreningens årsmöte 
söndagen den 26.2 kl. 19.00.  

Stadgeenliga ärenden. 
Välkomna! 

Styrelsen 

 
 

 
Vill du jobba som simlärare eller 
lekledare?  

Folkhälsan i Replot söker nu simlärare och 
lekledare till sommarens simskolor. 

Lekledare kan du bli om fru fyllt 15 år 
innan simskolan börjar och simlärare om 
du har gått simlärarutbildning. Du kan 

kontakta simombud Rosita Säisä, eller 
någon annan i styrelsen, om du önskar 

mer info. Din skriftliga ansökan sänder du 
till Rosita per e-post 
rosita.saisa(a)netikka.fi senast 10.3.2017. 

 
En guldkantad dag 

ordnas av Folkhälsan i Replot för 
minnessjuka och deras anhöriga i Replot-
Björkö skola lördag 11.2 kl. 11–13.30. 

Intresserade kan få mera information och 
anmäla sig genom att ringa Susanne 

Nabb, tel. 044 527 0170. 
 

Yoga i Vallgrund 
Söndagar 5.2–26.3 kl.17–18.30 (förutom 
19.2 och 19.3) hålls Kundaliniyoga för 

nybörjare på vinden vid UF Havsbandet i 
Södra Vallgrund. Ulrika Vestergård-

Denward (under utbildning) bjuder på 
energigivande och avslappnade 
kundaliniyogapass som passar var och en. 

Varje pass består av rörelser, avslappning 
och meditation. Kom i mjuka, bekväma 

kläder, ta med yoga/jumpamatta, filt och 
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(meditations)kudde. Den som vill kan 
efteråt stanna på en kopp härligt yogite.  
Mer information och anmälan senast 

fredag 3.2 till ledaren Ulrika på tfn 050 
581 2468 eller ulrika.vestergard 

(a)netikka.fi  
För kursstart krävs minst 7 anmälda. 
Pris: Medlemmar i Folkhälsan i Replot 20€ 

för alla gånger, icke medlemmar 25€. 
Prova på 5€/gång. 

Kursen ordnas av Folkhälsan i Replot i 
samarbete med SFV:s studiecentral. 
 

 
 

Bussresa till Simpsiö lö 11.2.2017 
IF Kvarken ordnar en bussresa för hela 
familjen till Skidcentret i Lappo lördagen 

den 11.2. Man kan åka slalom, skida eller 
pulka. Alla deltar på eget ansvar och barn 

födda 2006 eller senare endast i vuxet 
sällskap.  IF Kvarken bjuder på bussen åt 

sina medlemmar, icke medlemmar betalar 
6€. 
Liftkort 4h: vuxna 22€, barn födda 2005 

och yngre 16 €. 
2010 födda och yngre gratis i vuxet 

sällskap med hjälm. 
Hyrning av slalom-snowboardutrustning 4 
h: 23€. 

Avfärd: kl 9.00 Södra Vallgrund 
Handelslag 

kl 9.15 Replot Sale 
kl 11.00-15.00 Simpsiö skidtid 
Hemfärd: kl. 15.30 

Anmälan senast 5.2 till Charlotte 
Westerback, 050 594 6370 (efter kl 13).  

Minst 30 anmälda för att resan skall 
ordnas och de 50 första ryms med. 
Avgifterna samlas upp i bussen. 

 
 

 
Ejderholktalkot ordnas på det första 
"Finland 100 år/ Naturens dagar"-tillfället 

och är samtidigt ett lite annorlunda bidrag 
till kampanjen 1 miljon fågelholkar.  

 
Kom med och snickra fågelholkar till 
ejdrar. Beståndet av ejdern, den allra 

vanligaste andfågeln i den yttre 
skärgården har minskat dramatisk . Det 

finns många orsaker till det t.ex. 
miljögifter, parasiter, födans dåliga 
kvalitet samt speciellt på sistone ökad 

predation av havsörnar på 
häckningsområden. Havsörnen har lärt sig 
att ejderhonan eller ådan och hennes 

ungar är ett lätt byte. För att erbjuda 
honan en säkrare häckningsplats kan man 

bygga skydd. Ejderskydden som görs på 
talkot kommer under våren att placeras ut 
i Kvarkens yttre skärgård. 

 
Vill du vara med och göra skydd för 

ejderhonorna så är du hjärtligt 
välkommen med på holktalko till 
Sommarö fortområde lördagen den 4.2 kl. 

10-15. 
 

Det finns även möjlighet att göra 
traditionella holkar. Forststyrelsen bjuder 
under dagens gång på korv, kaffe, saft 

och bulla. Ta gärna med egen hammare, 
arbetshandskar och akkuborrmaskin om 

du har. 
 

Alla är hjärtligt välkomna. Vid frågor 
kontakta Forststyrelsen tfn 040 162 6051. 
https://www.luonnonpaivat.fi/haetapahtu

mia/287?backlink=/haetapahtumia/ 
Arrangörer: Forststyrelsen i samarbete 

med Norrskär intresseförening, 
Ostrobothnia Australis rf,  

Merenkurkun lintutieteellinen yhdistys. 

 
 

 
Solveig von Schoultz-tävlingen 2017 
Svenska folkskolans vänner utlyser 

Solveig von Schoultz-tävlingen 2017. 
Syftet med tävlingen är att främja 

intresset för skönlitterärt författarskap. Ett 
första pris om 5000 euro, ett andra pris 
om 3000 euro och ett tredje pris om 2000 

euro delas ut. SFV förbehåller sig den 
första publiceringsrätten till de 

prisbelönade tävlingsbidragen.  
 
Tävlingsregler: 

- Tävlingen står öppen för personer som 
vid tävlingstidens utgång fyllt 30 år.  

- År 2017 gäller tävlingen noveller. 
- Manuskriptet får omfatta högst 25 000 
tecken (inklusive mellanslag).  

- Novellen skall vara skriven på svenska. 
- Tävlingsdeltagaren skall vara finländsk 

medborgare. 
- Tävlingsdeltagaren får sända in endast 
ett bidrag till tävlingen.  

Novelltävling 

Ejderholktalko vid Fortet 4.2. 

IF Kvarken informerar 
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- Man får inte delta i tävlingen, om man 
tidigare publicerat sig i skönlitterär 
bokform på förlag.  

- De som tidigare erhållit ett penningpris i 
Solveig von Schoultz-tävlingen får inte 

delta på nytt. 
 
Tävlingstiden tar slut den 16 april 2017 

(poststämpel godkänns). 
Instruktioner hittar du på nätet 

http://www.sfv.fi/sv/tavlingar/vonschoultz
/. (Och Söderbybladet är gärna i kö som 
andra publicerare av vinstbidraget, 

speciellt om vinnaren är från byn.) 
 

 
 
Finlands skogscentral och EU-projektet 

CreBio ordnar i samarbete med SÖU 
infokvällar om uppvärmning med 

förnybara energikällor. Under kvällarna 
presenteras olika uppvärmningslösningar 

såsom värmepumpar, solfångare samt 
lösningar för pellets, flis och ved.  
Kvällens program är  

kl 18.30 Introduktion 
- Värmepumpar 

- Solenergi 
Kaffepaus 
- Pellets (och flis) 

- Ved 
Diskussion, frågor 

kl 21.00 Avslutning. 
 
Infokvällarna ordnas på följande platser, 

klockan 18.30-21.00 
8.2.2017, Hemmersgården, Solf 

14.2.2017, Replot UF 
21.2.2017, Västerhankmo UF 
 

Du får bland annat svar på frågor kring: 
- kostnader för de olika alternativen 

- när kan man använda värmepump? Vilka 
typer av värmepumpar finns det och hur 
effektiva är de? 

- lagerbehov och andra tekniska lösningar 
för träbränslen 

- dimensionering av solfångare 
- för vem passar en pelletskamin? 
- lönar det sig att elda med köpt ved? 

 
Skogscentralen bjuder på kaffe med 

tilltugg. Det här är ett ypperligt tillfälle att 
komma med och diskutera energilösningar 

med experterna som finns på plats. 
Infokvällarna är kostnadsfria. 
 

Kom bara ihåg att anmäla ditt deltagande 
på förhand, senast två dagar före 

respektive info. Du kan anmäla dig på 
Skogscentralens hemsida, 
www.skogscentralen.fi/evenemang, eller 

till anders.wikberg@skogscentralen.fi, tfn 
050 545 4371. 

 
 
 

En bok är en stråle av skinande ljus 
en stjärna som vandraren leder. 

En bok är en tankarnas helgade hus 
där sökaren fristad sig reder. 

 

En bok är en källa till glädje och fröjd 
och slumrande händer den väcker. 

Den lyfter din ande till svindlande höjd 
och stödjande handen dig räcker. 

Elna Åström 
Södra Vallgrund 

 

Den här dikten, nerskriven på baksidan av 
ett mönster, hittade Anita Ahlskog på 

vinden i sitt hus. Anita är inte säker på om 
det var hennes mor som skrivit dikten, 
även om Elna själv skrivit sitt namn 

under. Den kan vara avskriven. Anita sa 
att hon kom att tänka på mig och byns 

antikvariat då hon läste raderna, och 
tänkte att detta passar bra i tidningen då 
antikvariatet marknadsförs. Och visst gör 

den det! 
 

Vi fick ny belysning i taket i 
Sommaröhallen i fjol strax före 
sommarsäsongen. Inför kommande 

säsong har vi tänkt att taket skall målas, 
för armaturerna fästes på nya ställen och 

de gamla lämnade märken efter sig. 
Därför skall alla hyllor tömmas och flyttas 
i Sommaröhallen. Inklusive bokhyllorna! 

Varje måndag då vi arkiverar kan ni 
komma och inventera bokhyllan och 

lagret, och köpa billiga och bra böcker. 
Samtidigt får ni se hur vi arbetar och vad 
vi har gjort samt vad som finns kvar att 

göra, och vad arkivet kan erbjuda för den 
som vill fördjupa sig i närhistorien eller 

långt tillbaka i byns angelägenheter. 
Välkommen in på måndagar mellan 18 
och 20.15. 

En bok 

Uppvärmningslösningar 
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I Korsholm har vi ett rikt föreningsliv. 
Olika fritids-, hobby- och 

idrottsföreningar, politiska föreningar och 
kulturföreningar. 
Vill du att din förening ska synas på 

Korsholms kommuns hemsida så kan du 
meddela fritid@korsholm.fi eller 

kultur@korsholm.fi. 
 
Här 

https://www.korsholm.fi/uppleva/fritidsve
rksamhet/foreningsverksamhet/ hittar du 

föreningar som sysslar med och arbetar 
för Idrott, Motorsport, Politiska föreningar,  
Religiösa föreningar och organisationer,   

Hästsport, Scouter, Ungdoms- och 
hembygdsföreningar, Folkhälsoföreningar, 

Övriga föreningar, Teatrar samt Museer. 
 

Jag hittade bl.a. Granösunds fiskeläge, UF 
Havsbandet och Replot FBK bland dem 
som redan var representerade. 

 
 

 
Norra Vallgrund UF har på gång ett loppis 
över en hel helg (10-12 februari). 

Försäljningsplatser skötes av Bodil 
Salonen så ni kan ta kontakt med henne 

för att reservera plats!  
10€ för hela helgen, UF sköter om 
försäljningen så ni inte personligen 

behöver vara på plats! Bodils nummer är: 
040 525 1443.  

Källa: Facebook, Vallgrund och resten 
 
 

 
Byarådet bestämde ifjol att skaffa ny 

hemsida för byn. Adressen 
sodravallgrund.fi är mycket lättare att 
komma ihåg än den gamla, och nu har 

sidan börjat fyllas med material. Vad 
saknas? Hör av dig till ordförande Maria 

Kronqvist-Berg med tips, hennes 
kontaktuppgifter finns på hemsidan. 
 

 
 

UF Havsbandet meddelar om sitt årsmöte 
på första sidan i denna tidning. Snart 
följer de flesta andra föreningar också. 

Delta gärna i föreningarnas möten, och ta 
kontakt med ansvarspersonerna på 
förhand om du är intresserad av att gå 

med i någon styrelse.  
 

En kaffekopp i gott sällskap är alltid 
trevligt, även om man inte själv vill delta i 
styrelsearbetet. Det behövs alltid en 

utomstående som säger ja när styrelsen 
ska beviljas ansvarsfrihet efter att 

fjolårets resultat redovisats. 
 
 

 
Januari är snart förbi, men än skall du 

hinna räkna ihop Handelslagets kvittenser 
och lämna in dem. 
I februari har vi sportlov och samlas vid 

stranden för uteaktiviteter. Vi går 
dessutom på loppis i grannbyn. 

I mars fortsätter årsmöten, bl.a. Byarådet 
kallar in alla bybor för att planera årets 

verksamhet. Vårens höjdpunkt Soppdagen 
väntar vi naturligtvis på. 
I april brukar Handelslagets årsstämma 

ordnas. Glöm inte Vappenfesten! 
I maj öppnar Sommaröhallen. 

Juni kommer med sol och värme, 
midsommar och simskola. Öppna byars 
dag ordnas. 

I juli brukar vi fira byadagen i samband 
med Sommaröhallens sommartorg. 

Sommarsäsongen blir den tjugofemte i 
ordningen. Det bör uppmärksammas! 
Granösunds fiskeläge har redan många år 

ordnat temakvällar på torsdagarna i juli. 
I augusti ordnar muséerna i skären 

gemensamt program. 
I september stänger Sommaröhallen. 
I oktober börjar älgjakten. 

I november öppnar Sommaröhallen igen 
och julcafé med program i UF-lokalen 

ordnas. 
I december väntar vi på jul och handlar 
de sista julklapparna i Sommaröhallen. 

Minsann en aktiv by vi lever i. Och här är 
ju inte allt! 

 
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! 
 
 

Årsmöten 

Föreningsverksamhet 

Årets aktiviteter 

Loppis i Norra Vallgrund 

sodravallgrund.fi 

https://www.korsholm.fi/uppleva/kultur/teatrar/

