
För Västanfjärd, i tiden! 
 

 

1. BAKGRUND OCH BEHOV AV PROJKTET 
 
Kimitoöns kommun bildades år 2009 av de gamla kommunerna Dragsfjärd, Kimito 
och Västanfjärd. I Västanfjärds kommun fanns tidigare ett eget kommuncentrum där 
de kommunala funktionerna sköttes. I dag fungerar en kommunal servicepunkt i 
biblioteket. 

Västanfjärd var en kommun och by i landskapet Egentliga Finland i Västra Finlands 
län, belägen 50 km sydväst om Åbo. Västanfjärd har cirka 800 invånare och har en yta 
på 96,62 km² 

I Västanfjärd finns byarna Billböle, Brännboda, Finnsjö, Galtarby, Kobböle,Gräggnäs, 
Misskärr, Nivelax, Norrlammala, Pörtsnäs, Sirnäs, Söderlammala, Södersundvik, 
Tappo, Westerillo samt Westanfjerd by. Här finns också öarna Finsjölandet, 
Mågsholmarna, Synderstön samt viken Galtarbyviken.  

Västanfjärd har en historia med gruvdrift, jordbruk, bonde- och byggdeseglation och 
sjöfart. Västanfjärd är en typisk innerskärgård med grunda långa havsvikar.  
I Västanfjärd fungerar idag en bybutik, apotek, privat åldringshem och en 
nyetablering av välmåendetjänster.  Inom turistnäringen fungerar bla. Bjärkas golf 
med hyresverksamhet, golfplan och festservice. Hyresstugor finns i Sirnäs och 
Bredviken. Inom VVS och byggbranschen fungerar ca 12 företag. 
 
Föreningslivet är också mycket aktivt i Västanfjärd med 23 föreningar idag med olika 
syften tex. Allmogeseglarna i Westanfjärd, Ungdomsföreningen, Folkhälsan, 
Marthaföreningar, Eugenia, Rödakorset och Västanfjärds vikar, Sjöscouter och 
Lanthandelstraditioner, samt många flere. 
 
Sommaren 2010 grundades Västanfjärds byaråd för att aktivera både fast och 
fritidsbosatta i Västanfjärds kommundel. Byarådet arbetar för att driva frågor i 
Västanfjärd och för att utveckla byn. Av tradition har fritidsbosatta varit mycket 
aktiva i kommunen genom att bl.a. delta i seminarier som ordnats under 
Forneldarnas natt samt talkon i olika projekt. 
 
Föreningens syfte är att bevaka och driva ortsbornas gemensamma intressen, 
stimulera lokala initsiativ, främja allmänna förutsättningar för företagsverksamhet, 
vårda traditionerna samt öka trivseln och samhörigheten. 
 
Föreningen fullföljer sitt syfte genom att föra bybornas talan med myndigheter, 
agera som påverkare och ge utlåtanden i ärenden som berör bygden. Arrangera 
gemensamma aktiviteter, sprida information, samla kunskap samt samarbeta med 
andra föreningar på orten. 
Under byarådets styrelse fungerar sex arbetsgrupper med tema: 
 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kommun
http://sv.wikipedia.org/wiki/Landskap_i_Finland
http://sv.wikipedia.org/wiki/Egentliga_Finland
http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4stra_Finlands_l%C3%A4n
http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4stra_Finlands_l%C3%A4n
http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%85bo


 Ekonomiarbetsgruppen 

 Ungdomsarbetsgruppen 

 Information och föreningskontakter 

 Fritidsbor – kontaktnät och resurs 

 Näringsliv, turism, kommunkontakter 

  Kultur 

 
Byarådet har varit  aktiv i Lammal detaljplanering, kommunens planer på Kalkholmen 
samt gästhamnsfrågan, detta arbete forsätter inom projektet. 
För att koordinera och utveckla byarådets verksamhet behövs resurser.  
 

2. PROJEKTETS MÅLSÄTTNING 
 
Målsättningen med projektet är att aktivera invånare, bevaka kommundelens 
intressen samt göra en byaplan. Arbetet inleds med att inventera de existerande 
aktiviteterna i Västanfjärd samt koordinera dem. Därtill skall föreningarna kontaktas 
för att kartlägga olika behov som finns i kommundelen. 
Inventeringen är grund för byaplanen. 
 

 
3. PROJEKTETS VEKSAMHET 

Projektet delas in i tre faser. 
 I Inventering 
 II Utarbetande av byaplan 
 III Förvekliga vissa åtgärder 

 
I Inventeringen 
 
Föreningen och företag kontaktas för att kartlägga intressen och behov. 
Frågeformulär om utveckling av Västanfjärd görs till fast-, fritidsboare, politiker och 
tjänstemän. 
Invånares åsikter och tankar sammanställs i form av ett seminarium samt via 
byarådets hemsida. Västanfjärds historia, kultur- och naturvärden kartläggs och 
sammanställs som grund för byaplanen. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
II Utarbetande av byaplan 
 
Byaplanen sammanställs av bakgrundsuppgifterna som samlats under 
inventeringsfasen. 
Byaplanen är indelad i följande tema: 
 

 Boende och service 
o Markplanering  
o Utbud av bostäder 
o Utbud av tjänster 
o Gästhamn och camping 

 

 Kultur och historia 
o Gruvindustrin 
o Sjöfartshistoria 
o Ungdomsläger (dans tex) 
o Aktiva konstnärer, bildkonst, musik, RoHan riddare 

 

 Idrott och aktiviteter tex: 
o Tennis 
o Simstränder 
o Golf 
o Scouting 
o Pensionärsföreningen 
o Västanfjärd ungdomsförening (VUF) 

 

 Natur och miljö 
o Naturstigar 
o Kommunens EKO-logiskt program befrämjas 
o Innerskärgården 
o Kulturlandskap – strandängsbete 

 

 Infra –tillgänglighet 
o Nuläget 
o Behov 

 
Dessa beskrivs i planen med bakgrund och eventuella utvecklingsåtgärder som 
byarådet kan arbeta för i framtiden. Åtgärderna förverkligas av olika aktörer tex: 
företagare, föreningar, kommunen och byarådet. 
 
 
 
Ovanstående skeden I och II har förverkligats enligt planen inom 2013 
 
Vi har konstaterat att byaplan och byaråd är egentligen felaktigt namn då det är 
frågan om en hel socken med 21 byar. Därmed kallar vi byaplanen härefter 
Sockenplan för Västanfjärd. 



Sockenplanen (projektets del II)har uppstått genom att man gjort en enkät och 
utredningar (projektets del I) och vår projektledare har med stor erfarenhet och 
med en utomståendes ögon gjort förslag till åtgärder för att ”liva upp” 
Västanfjärd. 
Såsom framgår ur sockenplanen finns det otaliga åtgärder som behöver göras 
men vi vill nu fokusera på några som vi direkt genom projektet och dess 
finansiering kan påverka. 
Med fas I och fas II slutförda vill man göra en ändring i projektplanen från att 
anställa projektledare till köptjänster. Fas III består av konkreta åtgärder som 
lättare kan genomföras som köptjänster. 
 
III Förverkligande (förverkligandet skedet uppdaterat den 11.12. 2013) 
 
FÖR VÄSTANFJÄRD I TIDEN DEL III 
FAS 3 BETYDER FÖRVERKLIGANDE AV BYAPLANENS FÖRSLAG FÖRE UTGÅNGEN AV 2014 
 
Nedanstående förslag utesluter inte att vi fortsätter jobba för andra saker som 
framkommer i sockenplanen men vi koncentrerar oss på dessa till utgången av 2014 då 
projekttiden tar slut. 
Åtgärda problemet med att Västanfjärd är en återvändsgränd anser byarådet vara en av 
de viktigaste åtgärder. 
Det har inom projektet först diskussioner om en färjförbindelse mellan Västanfjärd-
Bromarf  eller Åboland-Nyland och egentligen sammabinder vi Helsingfors med 
Stockholm via Åland. Detta ryms inte i vårt nuvarande projekt. Utan blir ett 
gränsöverskridande projekt. Kummelvägen har redan framförts som projektnamn. Ny 
ansökan framförs i samarbete med Bromarf och eventuellt också Pargas i nästa 
programperiod. 
 
Förslag till åtgärder i projektets fas III 
 
1.Åtgärdsplan för förvekligandet av Åbolands Sjökvarter med gästhamn och ställplats 
för husbilar på Kalkholmen.  
 
Kalkholmsplan och ritningar som köptjänster. 
  

 Uppgöra en konkret modell för driften och utvecklingen. Kalkholmsplan. 

 Utreda möjligheterna till utbildning inom träbåtsbyggande i samarbete med 
Axxell 

 Åtgärder nu och på sikt för gästhamn-husbilsställplatser. Kräver samma service. 

 Ritningar på servicehus-kalkbrytningsutställningsutrymme-sjöfartshus. 

 Skisser på hur Kalkholmen ser ut förverkligad ingår i visionsbild för Lammala-
Kalkholmen. 

 Uppgörande av planeringen/ritningar för att förverkligandet av 
Kalkbränningsruinen till en kulturplats. 

 Kalkbränningsutställning som köptjänst 
 
2.Vision Lammala 
 
Visionsbilder som köptjänst. 
 
Detaljplaneändring är aktuell för Kalkholmen och Lammala. (själva detaljplaneringen hör 
till kommunen) 



 Aktiva i detaljplaneändringen för Lammal by/detaljplaneområdet och då göra 
upp en tredimensionell visionsbild eller bilder över hur Lammala ser ut då planen 
är verkställd. Vision Lammala. 

 Ordna info möten och mobilisera hela socknen. 

 Utreda tågordningen för att verkställa bränsleförsäljning vid strand inom 
området.  

 Kalkholmens flytande gångbro-brygga  till Timmernäset. Utredning och 
visionsbild Västanfjärdsvikens nya flytande hus - samt båthus (egen stil) (genius 
loci) 
 
 

 3.Rosenprojektet 

 Koncept över förverkligande som köptjänst. 

 Vildrosen / Nypon som en brand för Västanfjärd. 

 Ett projekt för alla, turismbefrämjande,företagsnisch. 
 Mobilisera småföretagare, hantverkare- silversmed, klädslöjd, träslöjd, 

läderarbeten, keramik, glas,metall, mm. 
 Kulturproducenter 
 Matproducenter, bakverk, rosenolja, soppor,  
 Skönhets-och Wellnessföretag, oljor, krämer,fotsalt, badsalt- med 

rosendofter 
 Happenings med ”Vildros inslag” 
 Kultur i Kalkholmensruiner 
 Kompass-rosen tävling, Rosen-cup, tennis, mini-golf 
 Kultur och konst med rosor, rosornas väg, rosornas musik i ruinerna, 

maskerad mm 
 

 
4.Natur och Kulturstigar (delvis talko i fas III) 
 
Infomaterial och kartor som köptjänst. 

 

 Planera-upprätta kartor och upprätta objektinformation i form av skyltar. 

 Färdigställa Lammalas nya naturstig , samt förbereda för  bellavista-tornet  

 Färdigställa Kulturstigar som har sin början och slut på Kalkholmen i framtida 
sjöfartshuset. 

 Korta kulturstigen skulle gå runt Kyrkbackens område med informationsskyltar 
om byggnader och historia. Varje objekt får en nummer som framgår ur en karta. 
Skyltar sätts upp vid objekten som beskriver dess historia. Objekten blir 24 
stycken som i en adventskalender där nr. 24 slutar i julkyrkan. 

 Långa kulturstigen skall sträcka sig genom hela socknen med mål som tex. 
Illogruvor (ljus- och ljudspektakler), båtbyggnadsplatser, Finlands största 
jungfrudans osv. 

 
 

På basen av planen förverkligas åtgärder av olika aktörer tex: företagare, 
föreningar, kommunen och byarådet. 

 
 

4. ORGANISATION OCH STYRGRUPP 



 
Byarådets styrelse fungerar som styrgrupp för projektet som förut. I styrgruppen kan 
också medverka representanter från föreningen I samma båt rf samt eventuellt ELY-
centralen. 

 
Projektet samarbetar med kommunen både med turismsidan i frågan om kartor över 
Västanfjärd samt med tekniska avdelningen för infrastruktur samt planläggning. 
 
Ett nära samarbete sker med företag i Västanfjärd som servar både fast och 
fritidsbosatta. Turistförtagarna kontaktas speciellt. 
 
Byaplanen utarbetas tillsammans med Egentliga Finlands byar rf. och nätverk skapas 
med andra byar i regionen. 

 
5. KOSTNADER OCH FINANSIERING(uppdaterad 6.2.2014) 

 

 2012 2013 2014 Totalt 

Löner + bikostnader 50% av heltid 

Köptjänster fr.o.m 2014  enligt  

Ritningar sjöfartshus-servicehus 

Utvecklingsplan för Kalkholmen 

Ritning på övernattnings bod 

Ritningar för Kalkruinen 

Utställning kalkbränning 

Vision Lammala 

Bränsleförsäljningsutredning 

Rosenprojekt 

Bellavista tornets plan och båkplan 

Designa kart- och 

infomaterial/tryckning 
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22 900 

25100 

 

Resekostnader 500 1 000 500 2 000  

Semianrier och workshops -- -- 2000 2 000  



Annonser/tryckkostn -- -- 4000 4 000  

Administration 
-telefon, datorhyra, 
kontorsmaterial, bokföring 

150 1000 850 2 000  

Trycksaker/ Informationsmaterial 100 -- 3900 4 000  

Övrigt 

hyra av mötesplats,  

hyra av arbetsrum 

 

-- 

 

 

 

1 000 

 

 

 

1000 

 

 

 

2 000 

 

 

 

 

Naturaprestationer 870 2830 5000 8700  

Totalt 16120 14230 42350 72 700  

 

 

FINANSIERING(uppdaterad 11.12.2013) 

  2012 2013 2014 Totalt 

EU+STAT 75%  12790 9975 31760 54 525 

TALKO  870 2830 5000 8 700 

FONDER  2460 1425 5590 9 475  

  16120 14230 42350 72 700  

       

       

 

 

 

 

NATURAPRESTATIONER 

 

Talko består av röjning, märkning, tillverkning av bord-bänkar och uppsättning infotavlor för natur- 

och kulturstig. 

 

2012 



Röjning med traktor    

Talko röjning av naturstig  talko godkänt 870 euro under 2012 

 

2013 

Röjning med traktor   á 30,00€ 10h  300€ 

Talko röjning av naturstig  á 10,00€ 20 pers 14 h 2 800€ 

2014 

Talko består av röjning, märkning, tillverkning av bord-bänkar och uppsättning infotavlor för natur- 

och kulturstigar 

  20 pers      á 10,00€ 22h 4400€ 

 med traktor á 30,00€              20h                      600€ 

 

Vi behöver tilläggstid för förverkligandet till slutet av 2014. 


