
VÄSTANFJÄRDS BYARÅD R.F 

VERKSAMHETSPLAN 2013 

1. FÖR VÄSTANFJÄRD I TIDEN, projektet görs om till köptjänster men annars fortsätta projektet 

under hela 2013 inom ramen för vår ekonomi. Eventuellt förlänga projektet för att det inte 

skall bli för betungande. Projektet kommer in i fas 3. Förverkligandet. 

2. FÄRGFÖRBINDELSE VÄSTANFJÄRD-BROMARF,göra en projektplan för ansökan om Pomo-väst 

eller Leaderprojektpengar för uppgörandet av en konkret åtgärdsplan med 

kostnadsutredning. Liknande som gjorts för Pargas-Port –Kimitoön.  

3. UTSTÄLLNING KALKBRYTNING OCH KULTURSTIG, på Kalkholmen startar kulturstigen som en 

del av projektet FVIT. Tanken är att presentera vår kulturskatter i kyrkbackenmiljön och 

presentera 24 objekt som en del av adventskalender. Sålunda att nr. 23 är gamla kyrkan och 

24.12 träffas vi alla i julkyrkan, Nya kyrkan. Man kunde ordna små kafferep eller annat inför 

julen. Skyltar sätts upp vid objekten som beskriver historiken. Finansiering har fåtts från 

Kulturfonden 2000 euro, I övrigt skall kulturstigen utföras på talko. 

4. ÅBOLANDS SJÖKVARTER/GÄSTHAMN och ställplatser för husbilar skall ske under 

verksamhetsåret. Kommunen har bjudit ut Kalkholmen på arrende åt byarådet. Kalkholmen 

skall förverkligas så att den kan köras igång 1.5.2013 i någon form. Detta är en del av FVIT del 

3. Aktören oklar. 

5. VÄLKOMMEN TILL VÄSTANFJÄRD  skyltar sätts upp, ifall de inte redan är uppsatta. 

Anskaffade med kommunalt bidrag 1200 euro 

6. KANOTRUTTER  OCH FÄRDER, skall utföras i samarbete med övriga aktörer.  

7. Styrelsen har ansett att broschyrer och annat infomaterial bör uppdateras omedelbart. Man 

borde påverka kommunen för att få dem att bekosta detta. 

8. NATURSTIGEN bör färdigställas . Ev utsiktstorn 2013? 

9. TRÄFFA FOLK OCH SAMLA HISTORIER. Viktigt också för boken som förväntas bli färdig under 

verksamhetsåret. 

10. LAMMALA DETALJPLAN. Påverka förtroendevalda och kommunen för att få planen gjord. 

11. STÖDA LOKALA SERVICEN OCH FÖRETAG. Hjälpa cafe eugenia att bli ett skärgårdens 

dragplåster likt farmors cafe´. Hjälpa knallis , bränsleförsäljning,museum,cafe,pub osv. 

12. HÄNDELSEKALENDERN, däri intagna evenemang allt från båtmarknad till forneldnarnas natt 

verkställs. 

13. SYNLIGHET. Byarådet bör få en mera synlig roll, därmed förslås att styrelsen utnämner en 

ansvarsperson för uppgiften. 

14. VÄSTANFJÄRDS BULLETIN, ge ut tidskriften även 2013 

 

 

7.3.2012  Kenneth Lindroos, ordförande 


