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Inlägg till Namnlistan för att bevara Västanfjärds Bibliotek och Silverbacken 

Ta inte bort tryggheten från åldringar och ta inte bort all service som finns i Västanfjärd 

Jag har många vänner I Västanfjärd, dom är alla lyckliga och glada över sin service, glada över att allt 

är så välordnat och trivsamt. Jag vill fortsätta att avundas dem. 

Tycker biblioteket är super! 

Jag tycker det är mycket viktigt att kommunen håller igång olika servicepunkter i periferin och inte 

bara koncentrerar sig till "ett centrum" utväckla de olika servicepunkterna och understöd den sociala 

verksamhetwn så att alla har ett vardagsrum nära sig. 

...jag är uppväxt i Västanfjärd med ett ljuvligt bibliotek som även förde samman bysborna. Min far 

läste mycket o på sin ålderdom var närheten till biblioteket en oas för honom. Silverbacken med 

Silverringen så tryggt o nära då jag som dotter bott långt borta o alltid kunnat känna mig trygg då 

gällde vården av mina föräldrar. NÄRA DIG är livskvalité . 

Mammas trygghet och den goda vård och omhändertagande hon får på Silverbacken 

För en liten ort som Västanfjärd är planen att stänga Bibliotek och Silverbacken mycket hårdare slag 

än samma åtgärder på större orter. 

Service behövs även i Västanfjärd! 

Detta ställe har jag växt upp på sedan litet barn och en stor del av mitt vuxna liv har jag bott där. 

Önskar det finns annat man kan dra in på.Och som ett slut så är Västanfjärd bibliotek det snyggaste 

och trivsammaste av öns bibliotek. 

Att Kimitoön kommun skall dra in all service som Västanfjärd kommun före den tråkiga 

sammanslagningen, med egna skattemedel byggt upp, är helt oförsvarbart. Finns många andra 

onödiga utgifter inom kommunen som kan dras bort först. 

Någon service bör väl finnas även i Västanfjärd. Därifrån har man ju inte ens möjlighet att åka med 

buss till något bibliotek t.ex till Kimito eller Dalsbruk. Finns helt säkert andra sparobjekt. 

Jag är född och uppväxt i Västanfjärd och vet hur viktiga dessa är för samhället. 

Vi kommer att flytta tillbaka och då vill man ju att det finns viss service och det behövs för invånarna. 

Min minnessjuka svärmor bor på Silverbacken och har betalat skatt till Västanfjärd i nästan hela sitt 

arbetsliv. Hon behöver sannerligen en bekant boendemiljö under sina sista år i livet. 

Det är helt sjukt att stänga allt, Kimito är inte centrum av världen. Skär ner på att modernisera 

kommunen och på att inte betala åt tjänstemän som finns pga föråldrat kommunsystem 

Också viktigt för oss som bor i kommunen under veckoslut och ledigheter! 

Jag och hela min familj har i tiderna varit en ytterst flitiga bibbanbesökare. Biblioteket är tillsammans 

med skolan grunden för bildning i Västanfjärd och en viktig mötesplats. Min mamma och pappa 

gjorde en stor insats för att få till stånd Silverringen och Silverbacken. Silverbacken, där också 
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mamma bodde en tid, är kommunens nyaste och trivsammaste äldreboende. Det är inte okej att 

skära bort 2/3 av den knappa service Västanfjärd har kvar. Fastighetsekonomiskt är det också 

huvudlöst! 

Jag och barnen använder flitigt biblioteket, barnen älskar att vara där och bara en tanke på att inte 

kunna ge den glädjen åt barnen här i vår egen by gör mig väldigt ledsen. 

understoder bevarandet av biblioteket och silverbacken 

Min mamma bodde tre år på Silverbacken där hon trivdes väldigt bra, fin miljö och mycket bra och 

trevlig personal! :) 

Jag vill ha kvar ett bibliotek dit jag och min familj kan gå. Tas det bort igen något från Västanfjärd 

kommer vi snart inte att ha människor som bor kvar här heller inte nya människor som flyttar in. 

För jag är född där och där finns mänsklighetens grundtanke kvar. Man bryr sig om varandra. 

Livskraftiga Västanfjärd kan utgöra en verklig källa av olika fördelar och tillgångar för kommunen en 

vacker dag. Därför skall ingenting dras in där. 

Jag vill att mitt (vårt) Västanfjärd ska leva och utvecklas inte avvecklas! 

För att hålla vårt bibliotek kvar! 

Biblioteket har jättebra urval. Dessutom kan jag uträtta ärenden på datorn och kopiera på 

biblioteket. Jag träffar också bekanta där, och läser ibland dagstidningar. Hur räknar ni mina lån, för 

ibland har jag lånat i Kimito också! Hur räknar ni antalet lån i Västanfjärd, är det i jämförelse med 

Kimito o Dalsbruks bibliotek, eller är det i förhållande till öppethållningstiderna? Hur beaktar man 

sommarboarna i statistiken? Hur mycket mera borde vi låna? Kan man tänka sig att ha mera öppet 

men med självbetjäning, om lönekostnaderna är för stora? Sälj gamla kommunhuset så det blir 

pengar över för att hålla nya biblioteket öppet. Silverbacken behövs för att det är så familjärt och 

mänskor trivs där. 

Skriver på för att jag tycker att Silverbacken ska bevaras. Byggnaden är den nyaste kommunala 

byggnaden som används som åldringshem. Det finns även möjlighet att få till flera patientplatser i 

Silverbacken, vilket sänker priset. 

För att jag vill ha kvar Bibliotek och Silverbacken. För att vi behöver dem här för att vara en levande 

landsbygd och inte bli en spökstad( ort) 

Västanfjärd behöver bibba och åldringshem! Västanfjärd har varit vår "landeplats" sen jag var barn 

och mina släktingar bor där! 

Ja bor i Västanfjärd! 

Mina rötter 

Min minnessjuka mor bor på Silverbacken.Hon har betalat skatt till kommunen i hela sitt verksamma 

liv och behöver nu ett välbekant och tryggt liv på den egna orten. 
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Jag skriver under pga att Västanfjärd måste få behålla sin åldringsvård för den lokala befolkningen 

och för att biblioteket är en av de få gemensamma hållplatserna för Västanfjärdsborna!. 

Jag anser att de behövs 

inger jansson 

Jag gärna besöker bibban när jag är i Västanfjärd på semester. Jag unnar alla som bor där att ha kvar 

det trevliga biblioteket. 

Västanfjärd har både ortsbor och sommarbor som behöver service!!! Inga flera tomma hus...varför 

slopa böckernas värld i dagens digitala värld - vi behöver dem parallellt mer än någonsin? 

det är viktigt för mig att Västanfjärdsborna skall få ha kvar de tjänster som nu finns. Byarna måste få 

leva!! 

Politiker borde prioritera rätt.Dra in på andra utgifter.Inte på barn och åldringar.Se över andra 

drifter. Att sortera bort alla mellanchefer och ta bort alla dom som fått påhittade tjänster p.g.a gott 

brödraskap eller släktband kanske också ger inbesparing. 

Vill behålla Västanfjärd som en levande del av kommunen . 

Ger vi efter helatidn så har vi snart inget kvar i Västanfjärd 

Det är synnerligen viktigt att hålla kvar service i glesbygden för ett levande samhälle. Ger man upp 

det kommer avfolkning som ett brev på posten. 

För att Västanfjärd skall bibehållas som levande landsbygd! 

Vapaa-ajan asukkaana pidän myös tärkeänä paöveluiden saatavuuden Västanfjärdussä. 

Biblioteket är en viktig sak för Västanfjärd och får inte stängas !! 

Viktig tjänst, vore det mögligt att ordna tjänsten delvis obemannad, Vår närbibliotek här i Esbo 

funkar så. 

 

Att stänga den nästan nya silverbacken sparar föga och även boende i silverringen drabbas. 

Biblioteket fyller även andra funktioner inom kommunen. 

Västanfjärd är en viktig del av vår kommun med en alldeles egen profil. Biblioteket är en central 

samlingspunkt och trivselfaktor för Västanfjärdsborna och för många andra i vår kommun. Kära 

beslutsfattare tänk noga över följderna för kommundelens fortsatta existens om ni drar in en så 

väsentlig samlingspunkt. 

Silverbacken:I mycket gott skick, ändamålsenliga utrymmen, står på Stiftelsen Silverringens mark= 

tomtmark etc. 

För att Västanfjärdborna är värda sitt bibliotek, ett ställe med böcker musik tidningar utställningar 

möten, alltså en plats för både kultur och samvaro. 
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Den som tycker att Silverbacken skall stänga är verklighetsfrånvända och har ingen aning om 

ideologi. 

Som ung och uppväxt i Västanfjärd besökte jag ofta biblioteket både ensam och med vänner. Om inte 

för att läsa så iallafall för att kolla bilderna i guinness rekordbok. I silverbacken har jag jobbat en hel 

sommar och insåg då hur viktigt det är att den platsen finns. Så roliga, bra och duktiga arbetaren som 

tar hand om patienterna så ansvarsfullt. Detta är en trygg plats även jag skulle tänka mig att bo på 

som äldre om det skulle behövas. 

Jag skriver under pga av att Västanfjärd får inte glömmas helt i Kimitoöns byrokrati. 

Jag har varit "sommarvästanfjärdare" sedan 1941. Detta slags meningslös centralisering dödar 

bygden, i detta fall Västanfjärd, och tillför inte centralorten några märkbara fördelar. I det långa 

loppet skadar en sådan politik inte bara lokalbefolkningen, utan hela Kimitoön. 

Tycker att det är mycket idiotiskt att stänga det nyaste hemmet av alla.Tänker man ännu på Silver 

ringen som har nytta av Silverbacken där bor ju också åldringar, har ni som har makten verkligen ett 

så här dåligt omdöme 

Biblioteket har funnits i Västanfjärd under alla mina barndoms somrar, vi brukade alltid fara och låna 

böcker med min mommo. Jag vill nu att mina barn skall få besöka biblioteket under somrarna och 

förälska sig i böcker, lära sig språket och berika sin fantasi. 

Silverbacken var min fars sista hem och ett tryggt sådant. Måste få finnas kvar! 

Jag skriver under på grund av att jag är hemma från Kimitoön och vill stöda kommunen 

Bibliotek är speciellt viktiga för de personer som valt, eller annars blivit kvar, att bo på mindre order. 

Man bör absolut inte lägga ner fungerande verksamheter i fina fastigheter. 

Jag har växt upp i Västanfjärd och har besökt biblioteket under hela min barndom och uppväxt samt 

jobbar flera somrar på Silverbacken. Båda behövs för att hålla byn levande! 

Budget 2019 bör i första hand riktas på sådana funktioner som kvarstår i i kommunens verksamhet 

efter en eventuell vårdreform dvs bildning/bibliotek/samlingsplats/kulturaktiviteter. Silverbacken bör 

också ses i ett större perspektiv dvs Silverringens och Västanfjärds välmående. Kommunens fasta 

egendom i Västanfjärd förlorar i värde om Västanfjärd blir en utarmad blindtarm. 

Min mormor bor på silverbacken. 

&quot;Kimitoöns bibliotek erbjuder (...) material och evenemang samt ett öppet vardagsrum för 

kommuninvånarna&quot; läser jag i budgeten för i år. 2 x 17 kilometer till vardagsrummet i Kimito 

blir ganska långt för oss alla barn och vuxna som inte kör bil utan cyklar och går. Bussarna går ju inte 

längre. Det ser inte längre ut som att vårdreformen kommer att genomföras. Åtminstone inte enligt 

tidtabell eller i sin nuvarande form. &quot;Beslut som baserar sig på ofullständig lagstitning kan inte 

fattas (...). Därmed rkommenderar Kommunförbundet (...) att kommunerna och samkommunerna 
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uppgör ekonomiplanen för år 2020 på ett sätt där man i uppgifterna inte beaktar den möjligtvis 

kommande reformen&quot; har kommunen skrivit i samma budget. Dra alltså inte in Silverbacken! 

Jag har rötter i Västanfjärd och stuga i Vestlax. Västanfjärd skall vara en levande finlandssvensk idyll 

med så god service som möjligt i framtiden ockdå. Om servicen blir sämre är det lätt hänt att jag åker 

till Dalsbruk i stället för Västanfjörd för uppköp. Tycker redan nu att det är väldigt tråkigt att Krogen 

Eugenia inte finns mer. Undviker Kalkholmen numera, tyvärr. 

Min generation av unga vuxna som har växt upp i Västanfjärd har erfarit en helt annan plats än den 

är idag. Vi pratar om eget kommunhus, tre matbutiker, flera frisörsalonger, flera matrestauranger 

och pubar, apotek, bibliotek, mottagning för hälso- och sjukvård, flera åldringshem, egen 

brandstation, lokala fiskare och odlare, jaa-a till och med ett eget fotbollslag. Idag finns inte så 

mycket av detta kvar i Västanfjärd. Ifall Kimitoön skall kunna erbjuda så bra service som möjligt åt 

dem som bor både heltid- och deltid på orten, så måste beslutsfattarna börja tänka större. 

Sparåtgärder på Kimitoön går nog att åtgärdas med andra hjälpmedel än att släcka den sista lågan i 

en liten idyllisk by, där många av oss ha fått äran att växa upp. 

Jag skriver under på grund av att jag är hemma från Västanfjärd och jag anser att kommunen har en 

skyldighet att upprätthålla ens någon form av service i Västanfjärd. Personligen upplevde jag att 

biblioteket var en mycket viktig plats speciellt då man var yngre och utan körkort. 

Jag är född och uppvuxen i Västanfjärd och vill absolut inte att mer skall försvinna än det redan gjort! 

Håll Västanfjärd levande! 

Viktiga träffpunkter och service behövs för en levande by. Utöka istället bibliotekets öppettider med 

hjälp av modern teknik med självbetjäning vissa tider 

Silverbacken och Biblioteket behövs i Västanfjärd. 

Mamma och pappas barndom är i Västanfjärd, vi har sommarstuga där och hela min släkt bor där, så 

jag och min bror är också uppfödda där på somrarna i våra lägre åldrar, jag vill kunna ge min dotter 

samma upplevelser som tidigare generationer. Gör inte som Raseborg och ta bort de fina från små 

byar, de dör hastigt ut då. Eller låta fina hus förfalla då det inte finns annan verksamhet ersätta med i 

huset. Se på lilla Ekenäs. Inte samma som några år sedan! Jag och min familj har västanfjärd nära 

hjärtat, och vi ser gärna framimot att kunna besöka olika platser då vi kommer och lugnar själen från 

jobb och dyligt! ♥️ 

Det lilla som finns kvar i Västanfjärd skall stanna i Västanfjärd! Det är bannemej ALLTID barn och 

äldre som blir lidande när det ska sparas pengar. Dom äldre har byggt upp dethär samhället och 

barnen är framtiden. Det finns nog en massa annat att spara in pengar på än just dom!!!! 

Vi har stuga i Västanfjärd och vi vet hur viktigt det är att den här delen av Kimitoön hålls levande 

Har betraktat Silverbacken som ett fint ställe att bo på. 

har bot I Västanfjärd, själv lånat böker från bibban 

Jag har märkt att både Dragsfjärd och Västanfjärd förlorar på att allt koncentreras till Kimito. Då blir 

den vackra levande ön förstörd. Är uppvuxen och har mina släktingar på ön 
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Något måste få finnas kvar i min födelsekommun 

Viktigt att bevara Västanfjärds bibliotek o Silverbacken, viktigt att bevara byarna o den service de nu 

har! 

Jag är sommarboare i Västanfjärd och trivs bra i det nu levande familjära samhället och jag hoppas 

verkligen att servicen så långt som möjligt kan hållas kvar! 

Jag har engagerat mig i Västanfjärd sen jag första gången togs dit som nyfödd, 1957. Då tog vi oss 

fram med buss ända till Knallis. Den servicen fortsatte i flera decennier framöver. Sparbanken hade 

ett kontor där jag och alla mina släktingar var kunder. Två skolor och två bybutiker betjänade 

invånarna. Kommunkansliet var i livlig användning och man kunde där sköta alla sina angelägenheter, 

alltifrån hälsovårdstjänster (sjukskötare fanns på plats dagligen och läkare någon gång i veckan) till 

byggnadslov, socialhjälp och skatterådgivning. Biblioteket var litet men populärt. Åldringsvården 

sköttes av Hemgården och hemsystern - som på den tiden hade gott om tid att vid sina hembesök 

vårda hela människan. Hela livet var möjligt inom ramarna för den lilla kommunen. Den sköttes med 

insikt och engagemang - och sannolikt betydligt billigare för alla än dagens "sparprogram" i de allt 

mer centraliserade administrationerna. 

Västanfjärd är mycket nära mitt hjärta. Jag har växt upp i Västanfjärd, min pappa bor fortfarande i 

Västanfjärd och jag har en sommarstuga på Finsjölandet. Det behövs ett bibliotek i byn samt ett 

ålderdomshem. Västanfjärd är en fungerande, levande by som behöver fungerande service. 

Jag vill bevara glesbygdsmänniskan och hennes rättigheter. 

Min pappa och hans fru bor där, och eventuell återflytt till västanfjärd känns mindre lockande ifall 

biblioteket och ålderdomshemmet stängs. 

All service behövs Annors vill ingen bo där plus att ingen vill kör flera km för att få service och ingen 

blir yngre och alla har inte en bil.och varför alltid v.fjärd som får stryk. 

Jag skriver på för att bibliotek och äldrebostäder är livsviktiga för att kunna behålla Västanfjärd 

levande. 

Mina barn använder biblioteket tillsammans med deras mormor 

Serviceboendet bör finnas nära för att anhöriga lätt och ofta skall kunna komma på besök Biblioteket 

är en av byns knutpunkter för både fast boende och sommargäster. 

Vi behöver en levande by med många aktiviteter 

Kimitoöns kommun bör bevara indragningshotade Silverbacken och biblioteket i Västanfjärd. 

Jag är användare av biblioteket och dess tjänster. ett utmärkt bibliotek med utställningsutrymmen. 

För årldringar är det viktigt att inte hamna långt bort från sin tidigare boningsort. 

Visst går det att spara pengar på något annat istället? Det är inte bara boende i stora städer som ska 

ha tillgång till bibliotek. 

Västanfjärd fungerar nu! Jag vill att det fortsätter i framtiden..... 
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Kimitoön har resurser att bevara både biblioteket och Silverbacken i Västanfjärd. Det är de stora 

onödiga utgifterna som ska bort. Inte folkbildningen och tryggheten under ålderdomen. 

Jag har rötter i Kimitoöns kommun. Funderar ofta på att flytta dit. Jag har mitt sparkapital på ett 

bankkontor i Kimito (familjetradition), för att stöda den lokala utvecklingen (enligt avtal med 

banken). Alla byar ska fungera med god bas-service, annars fungerar ingenting efter en tid. Min farfar 

hade gård i Västanfjärd. Med flera anknytningar. 

Bibban behövs och används aktivt av speciellt barnen, vilket är viktigt! 

Jag bor här! 

Biblioteket var mycket viktigt för våra barn och kusinerna redan i de gamla utrymmena och det nya är 

jättefint ! Alla utställningar och kaffestunder i övre våningen är också mycket viktiga för oss 

sommarboare. Biblioteket var viktigt redan då våra barn och kusinerna var små. Det nya ljusa 

välförsedda biblioteket är en pärla. Utställningar, möten mm i övre salen är också viktiga för 

gemenskapen i byn 

Vi behöver alla varandra här på vår ö <3 

Jag skriver under för att jag anser att befolkningen behöver ett bibliotek och ett äldreboende på nära 

håll. För dem som inte har bil eller av någon anledning inte längre kan/får köra bil är biblioteket i 

Kimito alldeles för långt borta. Det är fel av kommunen att ta bort all service och därmed ta livet av 

alla andra byar än Kimito centrum. Dalsbruk , som har stor befolkning och som ligger relativt 

lättillgängligt för Hitis-regionen, är ständigt hotat av alla slags nedläggningar bla den livsviktiga 

hälsocentralen ska berövas dalsbruksborna. Det är helt fel politik av kommunen. Dalsbruk med 

skärgårdsregionen och Västanfjärd med sin närhet till havet är de absolut attraktivaste delarna av 

Kimitoöns kommun och bör hållas levande inte avvecklas helt, vilket kommunen nu sysslar med. Jag 

är född i Hitis, har gått i skola i Kimito centrum och senare i Pargas. Har goda vänner i Västanfjärd. 

Beröva inte västanfjärdsborna en fungerande och behövlig service. Med vänlig hälsning, Eva Högnäs, 

Österlånggatan 20 B 43, 20520 Åbo 


