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Allmänt 
Den allmännyttiga föreningens syfte är att främja miljövård med betoning på vattendrag och 
havsvikar i sin hemort. 
Föreningen fullföljer sitt syfte genom att samla intressenter och: 

- ordna utfärder, miljökampanjer, diskussioner, kurser och fester 
- bedriva forsknings- informations- och publikationsverksamhet 
- rikta initiativ till myndigheter 
- ge utlåtanden och bevaka planläggning och planering i de sektorer föreningen 

främjar 
- samarbeta med andra organisationer 

 
Föreningen stöder sin verksamhet genom att uppbära medlemsavgifter, ordna olika 
nöjesevenemang, idka försäljning av medlemsprodukter i liten skala, ansöka om bidrag samt 
ta emot donationer. 
Föreningen kan äga fast egendom samt lösöre. 
 
Västanfjärds vikar har under året haft 10 enskilda medlemmar och 30 familjemedlemmar. 
 
I styrelsen har suttit representanter från varje vik ordförande Tomas Östermalm, (Per 
Gustafsson), Söderlammala viklag, Bengt Juselius (Timo Uramaa), Riviken, Mikael Henriksson, 
(Gunnel Jensén), Sundviken, Max Andersson, (Tytti Solantaus), Bredviken och Tomas 
Stenström, (Rolf Hollsten) Söderlammala viklag. Annalena Sjöblom har fungerat som 
sekreterare. Styrelsen har sammanträtt 1 gång under året. 
Som verksamhetsgranskare har Johan Lundell och Markku Toivettula fungerat med Fredrik 
Lerche och Susanne Sundvik som suppleanter. 
 
Viklagen 

 
Föreningens praktiska arbete utförs av viklagen. Sundviken, Bredviken och Söderlammala 
viklagen har arbetat under året 
Viklagen har utfört vasstalko med DORO klipparen. 
 
Åtgärder 
Doro- och Grillo klipparna har marknadsförts till viklagen och föreningens medlemmar under 
Vårmötet. Tomas Östermalm har hållit klipparen gratis hos sig och skött bokningen. Klipparen 
är försäkrad. Vikföreningens medlemmar kan hyra klipparen gratis ett dygn per år.. För 
ickemedlemmar är hyran 50 euro/dygn. Klipparna har under året hyrts ut sammanlagt 3 
gånger. 
 
 
 



Vikföreningen har under året lämnat initiativ till  Kimitoöns kommun gällande Lammala 
reningsverk och de utsläpp som belastar Västanfjärden. Under ett medlemsmöte i juli beslöt 
medlemmarna lämna in en skrivelse till kommunen där föreningen uttryckte sin oro över 
Västanfjärden och yrkade på omedelbara åtgärder för att minska på belastningen.  
 
En sammanställning av provtagning från Västanfjärden beställdes av Sydvästra Finlands Miljö 
och vattenundersökning Ab. Sammanställningen visade att belastningen ökat märkbart och 
föreningen är orolig över vikens tillstånd.  
 


