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Sommaröhallens julöppet startar lördag 
21.11. kl. 10! Traditionsenligt serveras 

glögg och vårt berömda hantverkarlotteri 
ordnas från kl. 10 så långt som lotterna 
räcker. Några nya hantverkare har anmält 

sitt intresse och sommarsortimentet byts 
ut till vinter- och julinspirerat. 

 
Sommaröhallen är öppen på vardagar kl. 
15-19 och lördag och söndag kl. 11-

18. Observera att på öppningslördagen 
öppnar vi redan kl. 10. 

 
Understödsföreningen har sitt traditionella 

julcafé en sista gång. Vi serverar julgröt, 
kaffe och jultårtor från kl. 11 så långt 
gröten räcker, eller fram till kl. 14. 

Välkomna! 
 

 
 
Byarådet bjuder in alla intresserade för en 

diskussion om aktuella frågor i byn, bl.a. 
skolan, MI-kursernas placering m.m. 

måndagen 23.11. kl. 19 i 
Sommaröhallen. Servering. 
A 

 
 

Understödsföreningen för Södra Vallgrund 
skola har haft årsmöte och i den nya 
styrelsen sitter Måns Denward, Maria 

Kentta, Maria Schauman, Mariella Gull, 
Erika Fogelberg och Nina Kullberg. 

Herman Fogelberg är lärarrepresentant.  
 
I och med att skolan stängs efter jul 

beslöt man på årsmötet att 
Understödsföreningen för Södra Vallgrund 

skola r.f. skall upphöra. Ett medlemsmöte 
kommer att hållas 9.12.2015 kl. 19.00 på 
skolan där man ytterligare en gång 

behandlar ärenden angående föreningens 

upphörande och avslut. 
 

 
 
Kommunen håller infomöte på skolan 

angående fastighetens framtid onsdag 
9.12 kl. 18-19. 

 
 
 

En musikalisk resa genom 40 år. Kjell 
Samuelson sjunger och spelar torsdag 

12.11. kl. 19 Björkö kyrka. Fri entré, 
kollekt.  

Sponsorer www.gospelshopen.com & 
Stiftelsen Ankarkorset. Kom med och 
sjung i älskade sånger! 

 
 

 
Villatomt/Villa. Allt beaktas. 
Ring: Tom Färm 050 364 2120. E-mail: 

tom.ferm(a)gmail.com 
 

 
 
Södra Vallgrund Handelslag hälsar till alla 

medlemmar att försäkra sig i kassan om 
att årets medlemsåterbäring är använd. 

 
 
 

Vi tackar å arkivets vägnar Bengt Nybo för 
dokumenten som han donerade till 

Byarådets lokalhistoriska arkiv 9.11.2015. 
Donationen består bl.a. av kompendierna 
han själv skrivit 

- Bullerås 1917-1997 
- Nybonde nr 8 i Södra Vallgrund 

- Hur vi levde i Södra Vallgrund på 1930- 
och 1940-talen 
- Enligt Anna Sandvik 

- Vägen till staden 
- Gertrud berättade 

- En dröm och en verklighet 
- Landet vi fick ur havet.  
Texterna är ovärderliga i vårt arkiv! 
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Dessutom gav han ett klassfoto från 
Breidablick ambulerande folkhögskola, 

Replotkursen 1919-1920. Vi behöver hjälp 
med identifieringen av personerna. På 

måndag 16.11 träffas vi för sista gången i 
år i arkivet, för sen öppnar 
Sommaröhallen dörrarna. Kom gärna 

med! Vi fortsätter igen strax efter nyår, 
om det inte är smällkallt. 

 
 
 

Att åldras är som att bestiga ett berg. Man 
blir lite andfådd men får en mycket bättre 

utsikt. 
 
 

 
År 2016 fyller världsarvet Höga 

Kusten/Kvarkens skärgård 10 år. 
Tillsammans med 1030 andra världsarv är 

vi med och tar hand om unika platser på 
vår jord.  
 

Världsarvsdelegationen för Kvarkens 
skärgård ordnar tre öppna 

diskussionstillfällen där allmänheten har 
chansen att uttrycka sin åsikt om 
världsarvet. Förslagen och responsen från 

diskussionstillfällena används för att 
förnya världsarvsarbetet i Kvarkens 

skärgård. I Korsholm ordnas ett 
diskussionstillfälle tisdagen 17.11 klockan 
18-20 på Berny´s Café & Restaurant. 

Anmäl dig till det här tillfället senast 12.11 
till juho.kutvonen@metsa.fi eller 040 635 

0492. Anmälningar behövs p.g.a. 
kaffeserveringen. 
 

Program 
18.00 Vad har hänt i världsarvet de 

senaste 10 åren?  
Inledning av utvecklingsdirektör Mikael 
Alaviitala, Korsholms kommun, 

världsarvskoordinator Susanna Lindeman, 
Forststyrelsen och verksamhetsledare 

Kenth Nedergård, Världsarvet i Kvarken 
r.f. 
18.45 Kaffepaus 

19.00 Diskussion 
Hur vill du att framtiden skall se ut i 

världsarvet och vilken roll skall 
världsarvet ha i samhället? Vad betyder 
världsarvsstatusen för oss? Vilka 

förväntningar har du på världsarvets 
utbud av tjänster? Hur vill just DU att vårt 
världsarv ska utvecklas? 

Välkommen! Kom med och påverka! 
 

 
 
Mat från förr  

För några årtionden sen var det vanligt att 
man använde säsongsprodukter från den 

egna odlingen på ett annat sätt än man 
gör nu. Vid potatisupptagningen plockade 
man ”kamspäärona”, de allra största 

potatisarna i en egen hink för att tillreda 
en festmåltid hösten till ära. Att riva 

potatisen på rivjärn var en arbetsuppgift 
för de yngre i familjen.  
 

Kamsan  
9-10 stora potatisar  

1,5 tsk salt  
ca 2 dl vetemjöl  

1 dl mjölk  
(1 ägg)  
Skala och riv potatisen. Ta ett tunt, 

förbandstyg (tygblöja) eller en tunn 
handduk. Lägg den rivna potatisen i 

duken och vrid ur vätskan. Den hårda 
massa som ett dygn senare sjunkit till 
botten kan torkas och blir potatismjöl.  

Den urvridna massan läggs i en annan 
bunke tillsammans med mjölk, salt och 

vetemjöl (ev ägg). Blanda väl, tillsätt 
vetemjöl så att det går att forma små 
”biffar” med händerna, fingerspåren ska 

synas.  
 

Koka upp 3 l vatten med 3 tsk salt. Forma 
”biffarna” och lägg dem en efter en på en 
träslev i det kokande vattnet, vippa ner 

och låt koka 10-15 min. Kamsan flyter 
upp till ytan i kastrullen. Kamsan äts med 

smör eller lingonsylt. Nästa dag kan de 
värmas i vattnet som de kokats i eller 
stekas i stekpanna.  

 
Vattnet som kamsan kokats i blir perfekt 

degvätska för rågbröd. Man skall komma 
ihåg att vätskan redan innehåller salt. 
 

Potatisplättar  
(Potatismos som blivit över kan användas 

och bli en helt ny rätt nästa dag. )  
Potatismos, mjölk, mjöl, ägg och salt 
blandas till en jämn plättsmet och steks i 

Världsarvet 10 år 

Marthorna minns... 

Visdomsord 
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plättpanna. Avnjuts med lingonsylt och 
bacon eller rökt kött. 
Potatisgröt 

1 l skalad potatis kokas i ca 1,5 l saltat 
vatten.  

Under tiden som potatisen kokar tillreds 
en vitsås på  
0,5 l mjölk 

0,5 dl vetemjöl 
salt  

Såsen toppreds och får koka några 
minuter. Potatisen mosas och vitsåsen 
hälls i. Vispa med el-visp till en tunn slät 

gröt. Avsmaka med salt. Servera med 
smörklick.  

 
Nästa dag kan potatisgröten stekas eller 
blandas med köttfärssås och värmas i 

stekpanna. Då heter rätten lapskojs och 
serveras med gurksallad och lingonsylt.  

Kristina M Back  
 

 
 
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 nummer 7: Vi lägger på 
en rem och publicerar flera intervjuer per 
nummer p.g.a. skolans 

nedläggningsbeslut. Nästa läsår kanske vi 
hittar på ett annat projekt? 

 
Det här är Torvald Back 
Sysslar nu med hobbybowling. 

Trivs bäst när jag fiskar och hugger ved. 
Vad ser du på TV? 

− Nyheter, sport, deckare. 
 
Varför har du valt att bo i Södra 

Vallgrund? 
− Det är min hemort. 

Vad tycker du att byborna i Södra 
Vallgrund skall vara stolta över? 
− Det är en fin by med god gemenskap. 

Vad i Södra Vallgrund oroar dig? 
− Om skolan och bybutiken dras in. 

 
Min bästa årstid är: Våren för att det är 
så mycket fågelliv, och kvällarna är ljusa. 

Jag får energi av att: Vara ute i skogen. 
Helst diskuterar jag: Om gamla saker. 
Den här tiden av året sysslar jag helst 

med: Att hugga ved. 
Jag skulle aldrig klara mig utan: Att få 

vandra i skogen. 
På morgonen är jag: Tidigt ute och hör 
på fågelsång. 

Emil Back, åk 5 
 

Det här är Jani Schauman 
Trivs bäst när jag hugger och sågar ved. 

Vad får dig att skratta? 
 − Roliga hemvideor. 
Vad får dig att gråta? 

 − Inget. 
Vad ser du på TV? 

 − Nyheter. 
 
Varför har du valt att bo i Södra 

Vallgrund? 
 − Min fru är härifrån. 

Vad tycker du att byborna i Södra 
Vallgrund skall vara stolta över? 
 − Naturen. 

Vad i Södra Vallgrund oroar dig? 
 − De dåliga vägarna. 

 
Min bästa årstid är: hösten för att det 
är vackert. 

Jag får energi av att: Vara ute. 
Den här tiden av året sysslar jag helst 

med: Min motorcykel. 
På morgonen är jag: Pigg. 
Om jag inte skulle jobba som 

kartläggare skulle jag snickra. 
Axel Schauman, åk 4 

 
 

 
Vägmotioner leder egentligen ingen vart. 
Det finns helt enkelt inte pengar. Både Leif 

Bengs och Pernilla Vikström hade under 
våren lämnat in motioner angående vägar. 

Bengs önskade en förbättring av 
Vallgrundvägen och Sommarösundvägen. 
Vikström har lämnat in en motion om 

anläggande av en gång- och cykelväg 
längs Veikarsvägen från Kvevlax.  

 
Samhällsbyggnadsnämnden i Korsholm 
hänvisar till den fastställda 

prioriteringslistan för förbättring av 
allmänna vägar samt prioriteringslistan för 

gång- och cykelvägar. Bägge vägarna 

Unga intervjuar 

Nej till vägmotioner i Korsholm 
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finns med på respektive lista, 
Vallgrundvägen på plats 3 och Veikars på 
plats 9, men just nu finns det inte pengar 

för att förbättra vägar. 
Källa 6.11.2015 http://online.vasabladet. 

fi/Artikel/Visa/81489/214174 
 
 

 
Pengarna i Korsholm räcker inte till alla 

planerade investeringar. Alternativen är 
mera lån eller större skatteinflöde. 
Kommundirektörens budgetförslag har ett 

underskott på 1,3 miljoner euro. 
 

Som många andra kommuner står 
Korsholm inför tuffare tider, största 
trycket för kommunens del ligger på 

barndagvården. Det som däremot tagit 
kommunen på sängen är 

befolkningsutvecklingen som nu stampar 
på stället. "Det här är ett problem som är 

nytt för oss. Bara en enda gång tidigare 
har befolkningen minskat i kommunen, 
det var 1999" säger ekonomidirektör 

Rabbe Eklund. Han är medveten om att 
det enda sättet att råda bot på det är att 

se över sitt eget hus. Ett sätt är att satsa 
på tomter. De största satsningarna är på 
Fågelbergets företagscenter och Vikby 

industriområde. Dessutom finns det en 
hög detaljplaner som möjliggör nya 

bostadstomter.  
 
Vad gäller skattera föreslår Ahlberg att 

endast skatten för fritidshus ska 
höjas,från 1,15 procent till 1,55 procent. 

Det här betyder 200 000 euro mer. Inte 
direkt stora slantar, men viktiga enligt 
Eklund. Ahlberg föreslår att 

inkomstskatten hålls på 20,75 procent. En 
höjning med en procentenhet skulle ge 

cirka tre miljoner euro mer för Korsholm. 
 
Plock ur förslaget 

- Korsholm utvecklar alla industriområden 
i kommunen 

- Effektiverat serviceboende i hvc:s 
nybyggnad inleder verksamheten tidigare 
och större än planerat 

- Björkö filialbibliotek stängs 
- Muddring av Solf och Toby åar 

- Tuovilan päiväkoti färdigställs 
- Restaurering av Centralidrottsplanens 
löparbanor  

- Transformatorstation och reservkraftverk 
till hvc skall byggas 
Källa 5.11.2015 http://online.vasabladet.fi 

/Artikel/Visa/81359/214044 
 

 
 
Runt lillajul brukar en hel del 

julmarknader ordnas. Sommaröhallen 
öppnas ju redan 21.11 så vi konkurrerar 

inte med dem längre. Här är några tips på 
vad ni kan göra i månadsskiftet.  
- Fredag 27.11 kl. 9-13 ordnas 

Strandsvalans traditionella julbasar i VCS 
aula. 

- Julöppningen på Vasa torg ordnas på 
lördag 28.11. På hemsidan 
shopping.vaasanseutu.fi beskrivs tillfället 

så här fint, näsan som en dikt: Vasa 
centrum klär sig i julskrud varje år i slutet 

av november i samband med att julen 
offentligt förklaras öppnad och stadens 

julljus tänds. Under öppningsdagen fylls 
stadens gator av julmusik, glögg- och 
pepparkaksdoft och torget väcks till liv 

med ett hundratal försäljare. Butikernas 
hyllor är laddade med underbara klappar 

och kampen om titeln stadens vackraste 
julfönster går het. Det är med andra ord 
inget under att jultomten själv besöker 

Vasas julöppning, som kulminerar i ett 
svindlande fyrverkeri när mörkret faller. 

- Lördag och söndag 28.-29.11 ordnas 
Österbottens Julmarknad i Botniahallen, 
- Söndag 29.11 kl. 11-16 ordnas 

traditionell och stämningsfull julmarknad 
på Stundars. 

- Lördag 5.12 ordnas Julbasar på Ritz kl. 
11-15. 
- Söndag 6.12 kl. 10-15 ordnar Vasa 

svenska kvinnoklubb Kvinnornas julmässa 
i Vasa yrkesinstitut (f.d. handels-

läroverket) 
 
I nästa nummer kan vi sända 

julhälsningar! Trevlig väntan på ljusare 
tider, det är bara fem veckor tills det 

svänger! 
 

Månadsskiftet 

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 

6.12.2015! 
 
 

Tajt budget i Korsolm 

http://shopping.vaasanseutu.fi/

