
B ENKÄT
Arbetet med sockenplanen började med en enkät till Västanfjärdsborna (fast bosatta + sommargäster), med 
svarsreturneringen i Lammalas bibliotek samt Knallis. Sockenplanen är baserad på de följande lokala 
människornas tankar:

12. SWOT-ANALYS1

De tre vanligaste temata i SWOT på FViT-enkätetet, med svararnas egna ord, var: 

Resurser (Västanfjärds ‘brands’ utgångspunkt)
1) Vackert, lugn, trygg, ren, havsnaturen
2) Fina, trevliga, bra, äkta människor; gemenskap och talkoandan 
3) Rymlig, lugn bostad; det vackraste bostället på Kimitoön

Svagheter
1) Inga kommunala / allmänna bussförbindelser
2) En liten mängd av regelbundna invånare; hög medelålder; få familjer med barn
3) Långsamt utvecklande vintersömnig småskalig periferiområde i den nya storkommunen

Möjligheter
1) Natur, naturturism, frid, havet
2) trygg livsmiljö; en växande befolkning och sommarbefolkning
3) unga familjer, människor, inflyttningskapacitet
 
Hotbilder
1) Att allt skall tas ifrån Västanfjärd: banker, hälsovård, skolor, åldringshem...
2) Västanfjärd är bortglömt av kommunledningen; Körs över av kommun / utomstående; 

havsnersmutsningen, med vindmöllor
3) Rädsla för främmande människor; förfinskning
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1 SWOT är en akronym byggd på de engelska orden "Strengths", "Weaknesses", "Opportunities" och "Threats".

http://sv.wikipedia.org/wiki/Akronym
http://sv.wikipedia.org/wiki/Akronym


Misskärrs vindkraftverks höjd vs. Västanfjärds kyrka, @ Arkitektbyrå Aaro Söderlund Ab 2012.

När enkäten var utskickad, var västanfjärdsborna inte ännu medvetna om, att Kimitoöns kommun planerar 
att ha lika många vindkraftverk på ön, som det finns i hela Finland nu (>100). 17 av dessa är planerade på 
var sin sida av Lammala (Misskärr 9, Östanå 8). De skulle ha en kapacitet av 3-3,6 MW, och vara högre än 
Kheops pyramid (h.146 m), se bilden.

Den natursköna, lugna Västanfjärds framtid är naturligt tämligen annorlunda än den av  ett område 
för vindkraftsindustri. Det är ett faktum som skall beaktas när man bedömmer denna sockenplan.
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13. FRAMTIDSVISIONER

Västanfjärdsbor gav följande utvecklingsideer och visioner på enkätet:

1. Närservicenämnd för Västanfjärd
T.ex. Västanfjärdsgruppen kunde verka som närservicenämnd, i likhet med de i  Väståboland.

2. Hangon läntisen selän kehittämisyhdistys HALSKE 
skulle inrättas, Ref. Onni-raportti, SITRA

3. Samarbete i Västanfjärd
“Mer ger mer” = Samarbetet mellan företagare- och andra aktörer - gynnar alla

4. Allmän rengöring
Det finns få frivilliga som ställer upp och städar på allmänna områden, som att slya längs vägarna, städa runt 
Vårdkasen och på Kalkholmen m.fl. ställen. Som tack kunde man få en teaterbiljett eller gratis kaffe (idéen 
kommer från huvudstadsregionen).
Också skolan och föreningar kan delta i städningen på vårar (i Nagu och Korpo städar skolklasserna och 
föreningarna vägkanter varje år).

5. Tidbanken
Tjänstutbyte utan pengar

6. Vass för pengar
Klippning av vassen för tak, värmeisolering, kompost, bränsle, samt foder.

7. Servicekarta 
Där man hittar all service, etc.

8. Infotavla
Med alla sevärdheter, alla företag och allt annat som finns i Västanfjärd.

9. Skyltning 
Trevlig, enhetlig skyltning av all service (jmf. Kimito); rätta till alla sneda vägmärken och ta bort obehövliga

10. Rutter
Jobba vidare med kultur- & naturstigar / cykelrutter / motoristlänkar/ kanotrutter
Vacker sightseeing; sandvägen är just bra.

11. Cykelleder
Cykelled längs Sundviksvägen, så att skolbarn måste inte gå på det tungt trafikerade vägen - som inte har 
tillräckliga kanter för gångtrafik.
Flere cykelvägar!

12. Natur
Bevarande och skydd av natur; naturturism

13. Guider 
Guidade Västanfjärdsturer för busslaster (jmf. auktoriserade skärgårdsguider)

14. Billiga övernattningsmöjligheter
T.ex. Camping / Caravan / Cabins på Kalkholmen / i Gräggnäs / i Vestlax

15.  Händelsekalendern
- 1-2 tillfällen per år där man kan samlas, t.ex. Forneldarnas natt
- Lillajulsmarknader [OBS: inte samtidigt med andra marknader på ön]
- Vinterträff

- Snöskosafari
- Isfiske turnering - den minsta fisken vinnar!
- Rosettskrinning - för singlar / alla
- Slädtur med hästar
- Snöskulpturtävling - med inkvartering i igloo

- Ballongträff i Västanfjärd; Hetluftballongflygningar över Västanfjärd

16. Västanfjärds historia / dataräddning och publikation
- Samla de gamla namn och uttryck - av studenter i etnologi
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- Skriva en bok om det självständiga Västanfjärd (på gång)
- Fotografera och skriva om gamla hus och husgrunder i Västanfjärd
- Varvs- och kalkstenindustriminnerna - dataräddning (Harry Ölander)(kalender)
Träffa folk i byarna eller lektioner som hålls i ex. Vårdkasen: ‘Västanfjärds förändringar genom tiderna’ / 
‘Västanfjärd förr och nu’ presentationer också för de ej-infödda västanfjärdningar.

17. Västanfjärd Bulletin 
VB var trevlig, välgjord och intressant. Proffsigt gjord.
Skriv artiklar om olika firmor - vad de gör och lite historik om dem! Ni har hittat rätta stilen att informera. 
Betalar gärna medlemsavgift. 

18. Webbsida 
Med info om turism, lokala företagare, inkvartering, etc. En solidaritets “kanal” för insamlande av 
underskrifter för petitioner, förslag, besvär, etc. t.ex. motstånd mot Misskärrs vindmöllor.

19. Fartbegränsning
Från 80 km/h till 70 eller 60 km/h och speciellt vid bebyggelse 60 eller 50 km/h (‘skall det hända svåra 
olyckor före folk vaknar’) 

20. Transportpool / samtransport / anropstaxi
Möjliggör skjuts från/till bussen som kommer till Kimito eller Dalsbruk, eller gör det möjligt att stanna ett par 
timmar i Dalsbruk eller Kimito Centrum:
Jobba för periferiskjuts till Kimito och/eller Dalsbruk och för övrigt samordna olika skjutsformer som kyrktaxi, 
skoltaxi, färdtjänst, m.m.

21. Gym
Skaffa ett gym eller fixa bodypump/zumba

22.  Grönsaksförsäljning
Närodlade varor kunde säljas utanför “vävstugan” i Lammala. 
Svårt att få mångfaldigt utbud.
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