
Verksamhetsberättelse   år  2015 
Västanfjärds Byaråd rf  

STYRELSEN: 
Västanfjärds Byaråd rf.s styrelse har bestått av ordförande, sex (6) ordinarie medlemmar och 

(3) tre suppleanter. 

 * Ordförande: Gunnevi Vesterlund 

 * Kassör       : Kaj Haga ( utom styrelsen ) 

 * Sekreterare: Runa Heino 

 * Ordinariemedlemmar: Viceordf. Max Andersson , Runa Heino, 

    Marjatta Karikoski, Minnamari Marttila, Bo Vilander och Kenneth Österlund 

Suppleanter : 

 Edward Eklund 

 Patrik Sjöblom 

 Mona Söderström – Ahlqvist 

 

Styrelsen hade sexton (16) styrelsemöten under året. 

Styrelsens protokoll finns på Västanfjärds byarådets hemsida: www.vastanfjardsbyarad.fi 

Man hittar också Västanfjärds Byaråd på facebook. 

 

Bokförare: Leif Vesterlund 

Verksamhetsgranskare:  Kenneth Ahlqvist och Johanna Sjöberg ( fd. Jansson ) 

 

Medlemmar:  190 st 

Medlemsavgift: 10 € enskild medlem  och 20 € för familj. 

 

VERKSAMHET UNDER ÅRET 
Projektet för Västanfjärd - i tiden - har forsatt-och avslutats under året 2015. 

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 

 

http://www.vastanfjardsbyarad.fi/byaradet/protokoll/styrelsemoten/


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 

 

Under året 2015  har Byarådet fortsatt att utveckla, färdigställt och avslutat programmet  

FVIT =”För Västanfjärd i tiden.” 

 

Våra målsättningar i projektet  ” För Västanfjärd i Tiden ”  har uppnåtts med verkligt goda 

vitsord. Västanfjärds Byaråd rf. har nu en bra grund, erfarenheter, material och visioner att 

arbeta vidare på. 

 

Projektet var i sin helhet lyckat, mycket arbetsdrygt och lärorikt och även under vissa perioder 

ekonomiskt påfrestande. Projektet har under årens lopp krävt otaliga möten,” talkotimmar ” -

sammansvetsat samarbete mellan styrelsemedlemmarna och de andra volontärerna.  

Samarbetet med kommunen, föreningar, företag, NTM-centralen och leader ”I samma båt ” 

samt olika fonder har i positiv anda stärkts. Dessutom har det lett till gott samarbete mellan 

fast-och fritidsboare och turister. 

 Västanfjärds Byaråd hade inte haft resurser att planera, utveckla och ge våra fast- och 

fritidsboare de evenemang, trivsel-och kulturtillfällen, information - samt olika utställningar 

som vi nu kunnat göra- när vi delvist erhållit finasiering genom projektet FVIT.  

 

År 2015 har vi mycket koncentrerat oss på utvecklingen av Kalkholmen. Vi samarbetar med 

Kimitoöns kommun och Café Eugenia. Fortsatta förhandlingar har förts med kommunen om 

hyres-och arrendeavtal mm.mm. 

En dispositionsplan över Kalkholmen, som innefattar ett sjöfartshus / servicehus samt 

övernattningsbodar har ritats av arkitekt Peik Cygnel och presenterats för kommunen. 

Peik har även skissat upp och planerat renovering av ruinerna på Kalkholmen. 

 

De fyra torgbodarna på Kalkholmen har under sommaren 2015 fungerat såsom 

försäljningsbodar under olika tillställningar. 

 

Talkotimmar: 

Byarådets verksamhet har under året 2015 innefattat många talkotimmar både städtalkon 

och uppsnyggning på Kalkholmen, utställningar, röjning av natur- och kulturstigar, 

tillverkning av infotavlor och bockar samt utmärkning av Jungfrustigen. 
 

Västanfjärds byarådets tidning ”Västanfjärd bulletin” utkom i juni i år i 3000 exemplar med 

16 sidor- och delades ut i samtliga postlådor i Västanfjärd med omnejd samt fördes till olika 

info ställen på Kimitoön.  

Arbetet med ”Västanfjärd boken” fortsätter med Sam Cygnel såsom huvudansvarig. Ett 

skrivarlag skriver texterna och Mathias Lönnstöm svarar för bildmaterialet. 

Västanfjärds Byaråd fungerade även såsom arrangör för den lokala TV film som gjordes på 

midsommaren av Mathias Lönnström. Filmen lyfter fram en gammal tradition i Västanfjärds 

Midsommarfirande. 

Västanfjärd broschyren ”Mellan himlen och havet”, som berör Västanfjärd by, har 

Byarådet gett ut i 4000 exemplar. Även en broschyr – kulturstig i Lammala by har byarådet  

gett ut under år 2015. 

Marjatta Karikoski samlade in materialet och fungerade som redaktör.  

http://www.vastanfjardsbyarad.fi/


Informations - och  Diskussionstillfällen för allmänheten har ordnats under år 2015, 

Aktuella ämnen vi bla. annat diskuterat och jobbat med har främst varit ; 

Kalkholmen, servicehus , gästhamn, husbilsparkering, iståndsättandet av Kalkholmens ruiner, 

Silverbacken, Västanfjärds boken, Turism, Social-o. hälsovården i Kimitoöns kommun. 

 

Samarbete med ortens andra föreningar, andra byaråd har fortsatt i god anda. 

Händelsekalendern handhas av Runa Heino. 

Information till medlemmarna, fast-och fritidsbosatta invånare i Västanfjärd görs genom 

Västanfjärds Byaråds hemsida och Facebook. Vice.ordf. Max Andersson sköter om det. 

 

Under 2015 har man fortsatt att lyfta fram  kalkindustrin och kalkgruvornas betydelse förr 

i Västanfjärd genom att en utställning över kalkgruvorna fortsatte denna sommar i samarbete 

med Kimitoöns fotosektion. 

 

Under Västanfjärds veckan : 

 arrangerade Västanfjärds Byaråd flera tillställningar: 

 23.6 Mindfullness-vandring till Jungfrudansen  ( Riitta Saarikko ) 

 27.6 Eftermiddagstorg på Kalkholmen  

 27.6 Gårds-och stugloppis runt om i Västanfjärd  

 28.6 Öppning och vandring längs den nya kulturstigen i Norrlammala  

 2.7  Allsång med Anton Nervander i församlingshemmet tills.med kapellrådet 

 3.7. Öppningen av utställningen:  

       Skeppsbyggnadsplatser o. mastberg i Västanfjärd              

 3.7   Utfärd till Skeppsbyggarplatserna. (Runa Heino ) 

 

Forneldarans natt 29.8.2015 

 

Västanfjärds Byarådet ordnade igen dags programmet.  

 Information om Västanfjärds Byaråd ( ordf. Gunnevi Vesterlund ) 

 Anton Nervander underhöll med dragspelsmusik  

 Allsång 

 Loppis, Marknad, Korvförsäljning mm. 

 Fornelden /brasan sköttes av byarådet 

 

Färjtrafiken Västanfjärd - Skataudden, Bromarv 

 

Planerna fortsätter och man jobbar vidare med ”projektet”, som har lyfts ur FVIT och blir ett 

eget finansierat projekt.”Kummelvägen” 

Även projektet St.Olavsvägen en pilgrimsled från Trondheim vidare till Åbolands arkipelag 

kan vara intressant för oss i framtiden . 

 

Övrigt: 

 

* Info tavlor, om kalkbränning och dess historia - har satts upp på Kalkholmen.  

   * ”Trivsamma trädgårdar” ett arrangemang - att i gemenskap stimulera intresset att odla                                                                             

trivsamma trädgårdar i Västanfjärd och knyta trädgårdskontaker med varandra – ordnades 

     senaste sommar och kommer att fortsätta i nästa år. 

 

 



* Byarådets styrelsemedlemmar deltog i en kurs i användandet av ”One Drive”systemet,  

   som vuxeninstitutet ordnade. Kursledare var Mona Fernelius. 

* Byarådet har anskaffat ljusslingor, en vacker julbelysning och julgran till Lammala 

   centrum. 

* Västanfjärds Byaråd deltog i Lillajulmarknaden den 28.11.15 som i år ordnades vid 

   och i brandstationen.        

* Försäljningen av ” Västanfjärds Lippis  & Pipo ” har fortsatt. 

* Västanfjärds Byaråd har köpt in 100 st lerklockor med motiv utgående från Västanfjärds       

    kommunvapen av krukmakare Inge-May Koskelin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Västanfjärd den 20.3.2016 

 

 

_____________________    _________________________ 

Gunnevi Vesterlund   Runa Heino 

Ordförande    sekreterare 

 

 

 

 

 

  

 

 


