
Verksamhetsberättelse   år  2016 
Västanfjärds Byaråd rf  

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

(3) tre suppleanter. 

 * Ordförande: Gunnevi Vesterlund 

 * Sekreterare: Runa Heino (utom styrelsen) 

 * Ordinariemedlemmar: Viceordförande, Max Andersson, Kaj Haga (kassör) 

    Marjatta Karikoski, Minnamari Marttila, Bo Vilander och Kenneth Österlund 

Suppleanter : 

 Veronika Mattsson - Korpak 

 Åke Sirén 

 Mona Söderström – Ahlqvist 

Styrelsen hade femton (15) styrelsemöten under året. 

Protokollen finns på Västanfjärds byarådets hemsida: www.vastanfjardsbyarad.fi 

Man hittar också Västanfjärds Byaråd på facebook. 

Bokförare: Leif Vesterlund 

Verksamhetsgranskare:  Kenneth Ahlqvist, suppleant Mats Nurmio 

 

Medlemmar:  192 st. 

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

 

VERKSAMHET UNDER ÅRET 
Projektet” För Västanfjärd i tiden ”- avslutades år 2015 och vi har under 

året 2016 fortsatt vår strategi att förverkliga våra planer och målsättningar. 

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” 

Målsättningarna ” För Västanfjärd - i tiden”,  

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 byaplanen samt  

                     * Förverkligande av vissa åtgärder 

Under åren 2012 - 2013 gjorde projektledare Aaro Söderlund byaplanen  

för ”Västanfjärd i tiden” och framförde 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 

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


År 2016 har igen varit ett aktivt år för Västanfjärds Byaråd. Både styrelsemedlemmar, 

representanter för ” Västanfjärds boken ” och talkojobbare, har deltagit i många möten, 

planerat och ordnat flertalet sammankomster och tillställningar för allmänheten. 

 

Man har effektivt jobbat för att få invånarna, både fast bosatta och sommarboare, att trivas i 

Västanfjärd, ta vara på vårt kulturarv, arrangera gemensamma aktiviteter, sprida information, 

samla kunskap samt samarbeta med Kimitoöns kommun och med andra föreningar på orten. 

 

Bidrag för att kunna finansiera våra olika projekt har sökts och erhållits - en del bidrag från 

olika fonder och stiftelser, NTM-centralen, Kimitoöns kommun samt privata donatorer.  

 

Västanfjärds Byaråd har i år koncentrerat sig mycket på att utveckla Kalkholmen.   

Ett arrendeavtal- om Kalkholmen- med Kimitoöns kommun på 10 år har slutits. 

För att kunna bygga och finansiera en utomhusestrad på Kalkholmen beslöts att starta 

projektet: ” Kalkholmens ruiner ”, ett Leader- projekt.  

Projektets mål är att få en utomhusscen / estrad till Kalkholmen i Västanfjärd, där ortsbor, 

sommarboare och föreningar tillsammans kan ordna utomhus tillställningar och olika 

kulturevenemang.  

Arkitekt Peik Cygnel har skissat upp och planerat renoveringen av ruinerna. 

Med vice ordf. Max Andersson som en dragande kraft - har arbetet av ruinerna kommit bra 

igång. Styrelsemedlemmar och andra talkojobbare har gjort otaliga talkotimmar där.  

En byggfirma anlitades. Den 7 november firades taklagsöl. Kommundirektör 

Anneli Pahta var närvarande. 

 

De fyra torgbodarna på Kalkholmen har under sommaren 2016 fungerat såsom 

försäljningsbodar-loppis och cafeteria. 

Västanfjärds Byaråd samarbetar med Krogen Eugenia på Kalkholmen.  

Den 11.6 på Kalkholms festivalen ställde byarådet upp med parkeringsvakter, sålde kaffe & 

bröd tillsammans med scouterna och grillade korv. 

 

Västanfjärds boken – som påbörjades för ett antal år sedan, har under året 2016 

blivit färdig. Sam Cygnel har haft huvudansvaret och ett ansvarsfullt team bestående av 

Marjatta Karikoski, Runa Heino och Kaj Haga samt många andra duktiga skribenter från 

bygden har bidragit till att Västanfjärd boken verkligen är intressant med fina fotografier och 

berättelser från gångna tider- ett gediget kulturarv. 

Boken har 170 foton och 264 sidor. 

Ritva Kovalainen gjorde ombrytningen och Pekka Turunen fotobehandlingen. 

Västanfjärds boken trycktes i 810 exemplar. 

Den 1 juli öppnades en utställning om Västanfjärds boken på biblioteksvinden i Västanfjärd. 

På Lillajulsmarknaden i Västanfjärd den 26 november såldes boken såsom förköp, likaså vid 

julmarknaden i Ytterkulla. Den 10 december ordnades ett ”boksläppstillfälle” för allmänheten 

på biblioteksvinden, där ca 50 personer deltog. 

Samma dag såldes boken även på julmarknaden i Kimito och den 11 december såldes den på 

julmarknaden i Dalsbruk. 

 

Västanfjärds byarådets tidning ”Västanfjärd bulletin” utkom även i år i juni med  

3000 exemplar och delades ut i samtliga postlådor i Västanfjärd med omnejd samt fördes till 

olika info ställen på Kimitoön. Marjatta Karikoski samlade in material och fungerade som 

redaktör. 

 



Projektet ”Sjungande keramik” har startat med Marjatta Karikoski som huvudansvarig. 

I projektet har skolbarnen från Västanfjärds skola, tillsammans med keramiker Inge-May 

Koskelins hjälp, själva gjort lergökarna. Kompositör Laura Naukkarinen har gjort musiken  

till lergökskonserten som skolbarnen uppför i juni 2017. 

 

Byarådets verksamhet har under året 2016 innefattat talkotimmar både städtalkon och 

uppsnyggning på Kalkholmen och vid ruinerna, röjning av natur- och kulturstigar. 

Byarådet har tillsammans med brandkårsveteranerna jobbat på naturstigen. 

Naturstigen återinvigdes den 22 juni. 

 

Informations - och Diskussionstillfällen för allmänheten har ordnats under år 2016, 

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

Kalkholmen, dess ruiner/ utomhusestrad, servicehus, gästhamn, husbilsparkering, 

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

kommun. 

För att kommunens nya direktör Anneli Pahta skulle få en helhetsbild av Västanfjärd gjordes 

det en heldags ”guidningstur” med bil den 13 april i Västanfjärd. Med från byarådet var 

Gunnevi Vesterlund, Runa Heino och Max Andersson. Utvecklingschef Gilla Granberg var 

även med. 

 

Samarbete med ortens andra föreningar och 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. 

 

Tillställningar som Västanfjärds Byaråd arrangerade för allmänheten; 

   1.7   Allsång med Anton i församlingshemmet (gemensamt med församl. ) 

   2.7   Invigning av och vandring på Sundvik kulturstig. 

   5.7   Vandring till Jungfrudansen  

 15.7   Gårds- och stugloppis runt om i Västanfjärd  

 23.7   Västanfjärds marknaden 

 30.7   Mumedagen i Bachs fotspår 

  8.9    Vandring till Jungfrudansen 

 12.11  Mumedagen 2 i församlingshemmet 

  

Forneldarnas natt 27.8.2016 

Västanfjärds Byarådet ordnade dags programmet.  

 Information om Västanfjärds Byaråd ordf. Gunnevi Vesterlund  

 Sommarpratarna och sommarboarna; Agronom Freddie Lerche och författaren 

Lars Strang underhöll oss med intressanta intryck och upplevelser om hur det är att bo 

i Västanfjärd.  

 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-tillsammans med andra byalag -då resurser kan 

hittas - 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: 

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

 att odla trivsamma trädgårdar i Västanfjärd och knyta trädgårdskontakter med varandra -   

   ordnades för andra gången. 

 

  Kurser i ”Windows 10 ” och marknadsföring har ordnats tillsammans med vuxeninstitutet 

    för byarådets- och andra föreningars medlemmar.  

    Medlemsregister och webbkurs i Kimito den 21 april. 

    Runa Heino och Max Andersson deltog i Sv. folkskolans Vänners kurs ang. medlems- 

    värvning och medlemsvård som ordnades i Novia i Åbo. 

     

   Kaj Haga och Marjatta Karikoski deltog den 12 april i Sv. Kulturfondens (Åbolands  

   avdelning) stipendieutdelningsfest i Pargas. 

   Styrelseordf. Gunnevi Vesterlund deltog den 22 november i Eg. Finlands byars höstmöte  

   i Ljungborg. 

    Max Andersson, Leif Vesterlund och Gunnevi Vesterlund deltog 25 november i 

   ” I samma Båts jubileum” i Dalsbruk. 

       

Byarådet har fått muntligt lov att flytta in till Bibliotekets källarvåning (Lammis) som ägs av 

Kimitoöns kommun. 

 

 

 

 

 

 

Västanfjärd den 7 februari 2017 

 

 

_____________________    _________________________ 

Gunnevi Vesterlund   Runa Heino 

Ordförande    sekreterare 

 

 

 

 

 

  

 

 


