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Verksamhetsberättelse 2011 

Styrelsen höll 9 möten totalt under 2011+ årsmötet , varav ett styrelsemöte var konstituerande. 

Som byarådets ordförande fungerade Kenneth Lindroos, viceordf. Gunnevi Vesterlund, sekreterare 

Sanna Peitso och kassör Leif vesterlund, övriga styrelsemedlemmar var Kisu Granfelt, Matti 

Parkkinen, Benny Vilander och Marjatta karikoski. 

Styrelsen hade följande Ansvarspersoner för arbetsgrupper. 

Ekonomiarbetsgruppen: Leif Vesterlund 

Ungdomsarbetsgruppen: Benny Vilander 

Information och föreningskontakter: Sanna Peitso 

Fritidsbor – kontaktnät och resurs: Matti Parkkinen 

Näringsliv, turism, kommunkontakter: Gunnevi Vesterlund, Kisu Granfelt, 

Kenneth Lindroos. 

Kultur: Marjatta Karikoski 

Webb- och Facebook-sida: Per Granqvist (extra inkallad) 

Arbetsgrupperna och ansvarspersonerna borde få en större roll då projektet för västanfjärd i tiden 

inleds. 

Gällande styrelsearbetets organisering har jag (ordförande ) inte lyckats lika bra med. 

Styrelsemedlemmarna har olika ansvarsområden , men inte fått uppdrag inom området i tillräcklig 

utsträckning. Detta skall förbättras under 2012 i samband med att vi får en projektledare. 

Vi kan konstatera att byarådet numera är registrerad förening med möjlighet till penningrörelse. 

Projektansökan För Västanfjärd i tiden har kompletterats flere gånger under året och vi har fått 

tydliga signaler på att projektet godkänns. Precis när allt var klart bytte det behandlare på TE-

centralen och den nya lovade omgående handlägga ärendet. Nu kan vi dock konstatera att projektet 

godkänts och har inletts med ansökan om projektledare. Projektet fick även egenfinansiering från 

kulturfonden 7000 euro. 

 Västanfjärds Bulletin var en framgång och trycktes upp i 5000 exemplar vilket räckte väl 

till.Ekonomiskt gick det också väl. Här var Sanna Peitso och Runa Heino mest angagerade. 



Ungdomarna har varit aktiva genom att vi haft Axel Nurmio med som ungdomarnas representant 

efter att Benny Vilander bytt ort. Byarådet ordnade också ett disko i kalkholmsruinen , vilket var 

välbesökt. Gratis ordningsmän stod Tony Hellström för. Men evenemanget i sig var misslyckat 

emedan ungdomarna intresserar sig mera för socialt umgänge än dansen. 

Gällande gallupar och Byaplanen har det varit ett medvetet val att inte inleda det arbetet förrän vi 

har en projektledare eftersom projektet i huvudsak gäller just detta. 

Forneldarnas natt med seminarium hölls av byarådet. Med föreläsare och avrundades med sång och 

musik. 

Gällande planerna på kalkholmen med ställplatser för husbilar och gästhamn har vi diskuterat med 

kommunen tjänstemän och ordförande presenterade planerna för kommunstyrelsen. Kommunen lät 

uppgöra en utredning som inte gav direkt lysande resultat. Detta arbete kommer att vara en viktig 

del av projektledarens arbete. 

Bokgruppen jobbar vidare . sanna peitso ordf. Runa Heino sekreterare, saga och Svantte stenström , 

barbro Lindholm , ernst Nervander, Marjatta Karikoski+många andra. 

Här kan även konstateras att byarådet har en webbsida i portalen Kulturhuset som kostar 200€+140 

euro varje år. Detta bör absolut utnyttjas bättre. 

Talko har utförts på kalkholmen och omgivningen, totalt 300 h + lite traktortimmar i 10 olika 

omgångar. Vi har tex installerat vattentoaletter i Skeppsvarvet. Tack till Stigo och Benny, samt 

västanfjärds mekaniska. Kommunaltekniken ger nya möjligheter för kalkholmen. 

 

Kenneth Lindroos 


