
  Verksamhetsberättelse för Västanfjärds 
Byaråd rf  År 2013 

Västanfjärds Byaråd rf.s styrelse består av ordförande, sex (6) ordinarie medlemmar och 

(3) tre suppleanter. 

Under årets första månader var Kenneth Lindroos styr.ordf .och från och med juni 2013 

har Gunnevi Vesterlund vice.ordf. fungerat såsom ordförande. 

Styrelsen har sammankommit 14 gånger, styrelsen protokoll finns på Västanfjärds byarådets 

hemsida: www.vastanfjardsbyarad.fi 

Inskrivna medlemmar:164 st 

Medlemsavgiften är 10 € / person och 20 € per familj. 

 

Projektet, för Västanfjärd, i tiden ! 

 
Bakgrunden till projektet: 

 

Vid kommunsammanslagningen  år 2009 grundades Kimitoöns kommun av de gamla 

kommunerna Dragsfjärd, Kimito och Västanfjärd. Tidigare fanns även i Västanfjärd 

ett eget kommuncentrum varifrån de kommunala funktionerna och informationen sköttes 

för Västanfjärds kommun invånarna.  

Efter kommunsammanslagningen återstod endast en kommunal servicepunkt i biblioteket. 

Sommaren 2010 grundades Västanfjärds byaråd  rf,  som startade projektet,  

”För Västanfjärd, i tiden” 

 

Projektets,” För Västanfjärd, i tiden”,  målsättning: 

Är att, i Västanfjärd kommundel , aktivera både fast- och fritidsbosatta invånarna, 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. 

 

Projektet har tre delar: 

- Inventering 

- Utarbetande av byaplan 

- Förverkligande av vissa åtgärder 

 

Inventeringen har skötts genom att intervjua ett stort antal personer i byarna. Material har 

också hämtats ur publikationer och tidningsarkiv. Västanfjärds historia, kultur- och 

naturvärden  har kartlagts och sammanställts som grund för byaplanen. 

Under åren 2012-2013 har projektledare Aaro Söderlund gjort byaplanen för  ”Västanfjärd i 

tiden” och framfört många intressanta förslag till diskussion. 

 I april 2013 fick styrelsen den slutförda  ” Västanfjärds sockenplanen ” till påseende , före 

den hade ett flertal tidigare versioner presenterats. Västanfjärds Sockenplan i sin helhet finns 

på Västanfjärds Byaråd rf.s hemsida: www.vastanfjardsbyarad.fi 

 

 

Kommande viktiga åtgärder är: 1. Utvecklingen av Kalkholmen, 

             2. Vägar  

                                                       3. Farleder  



                                                       4. Information 

 

Talkotimmar: 

Byarådets verksamhet under året 2013 har dessutom innefattat otaliga talkotimmar både 

städtalkon på Kalkholmen, och röjning  av natur- och kulturstigar och med att sätta upp  

”Välkommen till Västanfjärd”skyltarna. 
 

Västanfjärds byarådets tidning ”Västanfjärd bulletin” utkom i juni med 2000 exemplar och 

delades ut i samtliga postlådor i Västanfjärd med omnejd samt fördes till olika info ställen på 

Kimitoön. 

En arbetsgrupp skriver fortsättningsvis på  ”Västanfjärd boken”.  

 

Under 2013 har en arbetsgrupp inom byarådet forskat i och lyft fram kalkindustrin och 

kalkgruvornas betydelse förr i Västanfjärd. Resultatet blev en verkligt fin och gedigen 

utställing runt kalkindustrin. Byarådet vill även framöver lyfta fram kalkgruvornas betydelse 

för orten så flera olika ”gruv projekt ”är på kommande,. 

Byarådet deltog och arrangerade under Västanfjärds veckan 29.6.13 – 7.7.13 

dessa tillställningar: 

 Lörd.29.6.13 Öppningen av utställningen ” Kalkindustrin i Västanfjärd-En 

  svunnen epok.” 

 Fred.5.7.13 Gårds-och stugloppis runt om i Västanfjärd 

 Lörd.6.7.13 Torgdag i Lammala 

 Lörd.6.7.13  Båtmarknad och maritimt loppis på Kalkholmen. Byarådet    

  ordnade lotteri och korvförsäljning. 

 Sönd.7.7.13 Utfärd till gruvorna. 

 

 Forneldarans natt   31.8.2013 

Västanfjärds Byarådet ordnade dagsprogrammet  ,  

Byaombudet Pia Prost berättar om  - ”Byarådets betydelse i framtiden”  

Kenneth Ahlqvist               - ”Vindkraft på ön, situationen idag” 

Annalena Sjöblom               - ” Västanfjärds vikar” 

Anton Nervander underhöll med dragspelsmusik . 

 

Fornelden /brasan sköttes av byarådet. 

 

Kalkholmen: Under 2013 har Byarådet livligt diskuterat Kalkholmens betydelse för 

Västanfjärd, både såsom gästhamn med all-aktivitetshus och samlingsplats för både  

”året om- och fritidsboare”. Fortsatta förhandlingar förts med kommunen om att få hyra 

Kalkholmen. 

Behövs en helhetsplanering av Kalkholmen samt ekonomiskt stöd för att kunna snygga upp 

området. 

 

Färjtrafiken Västanfjärd- Skataudden, Bromarv 

Fortsatta planer diskuteras under mötet med Wättlax-Bromarv byaråd som besökte 

oss den 9.10.2013 .Den delegationen jobbar vidare med ”projektet”, som nu lyfts ur FVIT och 

blir ett eget finansierat projekt.”Kummelvägen” 

 

Övrigt: 

*Västanfjärds Byaråd deltog i Julmarknaden 30.11.13, lotteri och servering. 

*Möjligheter att förbättra vattenkvaliten i Lammalaviken har varit på agendan i flera etapper, 

  samarbete med  föreningen”Västanfjärds vikar”. 



*Byarådet har satt upp en Info-tavla på  ”Knallis” vägg. 

* Försäljningen av ”Västanfjärds Lippis” har startats 20 €/ lippis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Västanfjärd den 6 april 2014 

 

 

_____________________ 

Gunnevi Vesterlund 

Västanfjärds Byaråd rf  viceordf. 

 

 

 

 

 

  

 

 


