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MEDLEMSBREV 1-10 
 
Under hösten 2009 har två sedimentationsbassänger och en våtmark 

förverkligats vid Bredviken, Mjölnängen.  Arbetet har utförts av Tony Karlsson 

och kostnaderna har WWF stått för. WWF har också uppdaterat planerna 

som gjorts av Biota BD och Åbo Yrkeshögskola.  Ifall ni har vägarna förbi –ta 

gärna en titt på arbetet.  

 

Västanfjärds vikar har fått en beställning av ett vassprojket som 

administreras av Eija Hagelberg i Salo. 6-8 balar vass har hon köpt som det 

skall göras förbränningsundersökningar på. Siim Sooster från Estland har varit 

och klipp vass för ändamålet och knippena ligger nu hos Tomas Östermalm. 

Lördagen den 15 maj ordnas talko kl 13-15 då knippena skall balas till 

storbalar. Per Eklund ställer upp med balmaskin och det behövs hjälp med 

att öppna knippena och mata in i balmaskinen. Talkot hålls på Tomas 

Östermalms strand i Lammala (Hamnvägen 2) 

 

I samband med Talkot hålls vårmötet kl 13.00 med stadgeenliga ärenden.  

 

Klipparen hyrs i år igen ut gratis till 

medlemmar av Tomas Östermalm 

(Östermalms Snickeri) och kan gärna 

beställas före. Hoppas också att 

viklagen hinner klippa de allmänna 

områdena i sommar. 

 

Den årliga medlemsavgiften får betalas 

till kontot 163835-38833  15euro 

/person eller 30 euro per familj enligt 

höstmöte 2009. Var och en får avgöra 

hur man vill vara medlem. 

Medlemsavgiften går till föreningens verksamhet. 

Meddela gärna er e-postadress till sekreteraren så vi kan minska 

postningskostnaderna 

 

Om Ni har frågor kring verksamheten kontakta oss gärna: 

Tomas Östermalm, ordförande 0400-744953, tomas.ostermalm@kitnet.fi 

Annalena Sjöblom, sekreterare 050-408132, annalena.sjoblom@kimitoon.fi 
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Syksyn 2009 aikana on kaksi laskeutusallasta ja kosteikko rakennettu 

Bredvikenin Mjölnängenissä. Työn teki yrittäjä Tony Karlsson ja kustannukset 

ovat WWF maksaneet. WWF on myös päivittänyt suunnitelmia jotka Biota BD 

ja Turun ammattikorkeakoulu ovat tehneet. Jos teillä on asiaa Bredvikeniin  

 - käykää mielellään katsomassa altaita. 

 

Västanfjärdin lahdet on saanut tilauksen ruokohankkeelta jonka vetää Eija 

Hagelberg Salossa. Hän on ostanut meiltä 6-8 ruokopaalia joista tullaan 

tekemään polttokokeita. Virolainen Siim Sooster on käynyt niittämässä 

ruokoa ja niput ovat Tomas Östermalmin rannalla. Lauantaina 15 

toukokuuta klo 13-15 järjestetään talkoot jolloin niput paalataan 

suurpaaleiksi. Per Eklund antaa meille paalauskoneen käyttöömme ja apua 

tarvitaan nippujen avaamisessa ja syöttämisessä paalauskoneeseen. 

Talkoot pidetään Tomas Östermalmin rannalla Lammalassa (Satamatie 2, 

25830 Västanfjärd). 

Talkoiden yhteydessä pidetään 

kevätkokous klo 13.00 jossa käsitellään 

sääntömääriset asiat. 

 

Dora-leikkaajaa joka asennetaan 

veneeseen saa mielellään vuokrata taas 

kesällä 2010. Parhaan tuloksen saa, jos 

haluaa ruuosta eroon, jos leikkaa ruokoa 

kaksi kertaa kesässä: juhannuksen 

jälkeen ja elokuun alussa. Leikkaajaa 

saa yhdistyksen jäsenet vuokrata 

ilmaiseksi Tomas Östermalmilta 

(Östermalms Snickeri) ja sen voi tilata 

etukäteen. Toivomme myös että lahtikunnat ehtii leikata yleishyödyllisiä 

alueita.  

 

Vuosittainen jäsenmaksu saa maksaa yhdistyksen tilille 163835-38833: 

15euro/henkilö tai 30 euro/ perhe. Jokainen voi itse päättää miten olla 

jäsen. Jäsenmaksut käytetään yhdistyksen toimintaan. Ilmoittakaa 

miellellään sihteerille sähköpostiosoitteenne jotta postituskustannukset 

voidaan vähentää. 

 

Jos teillä on kysyttävää, ottakaa mielellään meihin yhteyttä: 

Tomas Östermalm, Puheenjohtaja 0400-744953, tomas.ostermalm@kitnet.fi 

Annalena Sjöblom, sihteeri 050-4080132 annalena.sjoblom@kimitoon.fi 


