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Ordförande: Max Andersson   Viceordförande: Gunnevi Vesterlund 

Sekreterare: Yngve Källberg   Kassör, Kaj Haga 

Medlemmar: Bo Vilander, Marjatta Karikoski och Ulrika Storgård-Taipale 

Ersättare: Veronika Mattsson-Korpak, Christian Lindroos och Kenneth Österlund 

Bokförare: Leif Vesterlund (utom styrelsen) och tf. sekr. Runa Heino (utom styrelsen) 

 

Verksamhetsgranskare 2017 

Kenneth Ahlqvist med Mats Nurmio som ersättare. 

 

Medlemmar i projektgruppen för Vikförenings verksamheten: Max Andersson, Annalena 

Sjöblom, Tomas Stenström och Tomas Östermalm. 

 

Medlemmar i arbetsgrupp för minnesvärda personer och platser: Jan-Erik Enestam, 

Runa Heino och Marjatta Karikoski. 

 

Föreningsmedlemmar:  Antal 197 st. Medlemsavgiften 10 € för enskild och 20 € för familj. 

 

Bidrag: till verksamheten har sökts bidrag och erhållits från Svenska Kulturfonden, Gesellius fond, 

Egentliga-Finlands Förbund och Kimitoöns kommun. 

 

Anskaffningar: För verksamheten på Kalkholmen - estraden anskaffades bl.a. 150 st. stolar, 8 st. 

bord, en dansmatta, tält och en större kaffekokare. 

 

Avtal: Ett arrendeavtal skrevs under med Kimitoöns kommun för en period gällande  

åren 2016 – 2025, för ett 667 m2 stort område på Kalkholmen för byggande av en estrad. 

 

Möten: Styrelsen sammankom till fjorton (14) möten under året och mötena hölls i regel på vinden 

i Västanfjärds bibliotek. Ett föreningsmöte, årsmöte har hållits med 12 personer närvarande. 

Sociala medier: Byarådet har en egen hemsida; www.vastanfjardsbyarad.fi, och finns även på 

Facebook. 

 

Plock ur Verksamheten: Västanfjärds Byaråd har under året 2017 utfört ett mycket värdefullt, 

digert och mångsidigt arbete för bygden. Man har slutfört en av våra stora målsättningar inom 

vår sockenplan. Byarådet har nämligen byggt och färdigställt Estraden i ruinerna på Kalkholmen. 

Mycket kultur och trevliga tillställningar för allmänheten har man redan hunnit bjuda på. 

 

Talko: Talkotimmar som Byarådet gjort år 2017 är otaliga och antalet talkotimmar för 

Estraden är hela 1188 timmar. Det blev 593 timmar mer än vad vi planerat i projektet. 

 

Friluftsdag/vinterjippo ordnades den 11 februari på Kalkholmen. 

Den 10 juni var det Invigning av Estraden på Kalkholmen i samband med att Lergöks-projektet 

” Sjungande keramik” presenterades och uppfördes. Festen var uppskattad och välbesökt. 

Annat program som Byarådet ordnat på estraden för allmänheten är Vildrosornas natt, 

http://www.vastanfjardsbyarad.fi/


Allsång i ruinerna och Forneldarnas natt med servering, korvgrillning och lotteri. 

På programmet under Forneldarnas natt stod även; Cirkus från Åbo, barnlekar, allsång med  

Jussi Lindberg samt ”brasan tänds”. 

 

Byarådet har anskaffat och har till försäljning: Handledsvärmare med mönster av vildrosen,  

Västanfjärds smycket, även det vildros inspirerat, lerklockor och försäljning av Västanfjärds boken, 

Västanfjärds skärm -och stickade mössor. 

 

Västanfjärd Bulletin har igen tryckts och getts ut i 3000 exemplar och finansierats med annonser. 

En omtyckt tidning både för ortsbor och fritidsboare. 

 

En vacker och beskrivande dokumentation i ord och bild ”Kalkholmens estrad och ruiner ”, 

har Marjatta gjort. Boken beskriver olika skeden över talkoarbeten man utfört på Kalkholmen för 

estraden åren 2016 - 2017. 

 

Under våren har det städats och krattats vid Västanfjärd bibliotek och på Kalkholmen. På sommaren 

har det ordnats för intresserade, utfärd till gruvor och skeppsbyggnadsplatser, hållits loppisrunda 

och marknad samt ”Mumedag” med konsert och vandring till jungfrudansen. 

 

Tappo kulturstig har färdigställts och man har märkt ut stigar till jungfrudansen. 

 

Den 25 november var det ”Lilla Julmarknad” i Lammala tillsammans med Västanfjärds FBK. 

 

Byarådet har ordnat Diskussions-och Informationstillfällen för allmänheten i samband med 

invigningen av Estraden den 10 juni, Forneldarnas natt den 26 augusti och den 3 december 

i Brännboda B&B. Alla tillfällen uppskattades, var välbesökta och livlig diskussion förekom  

speciellt på info-tillfället i Brännboda, där man diskuterade den kommande åldringsvården och 

hälsovården på Kimitoön. Fullmäktigeledamöter medverkade. 

Filmen om ”Lergöksprojektet” visades också där. 

 

Västanfjärds vikar rf. / Västanfjärdin lahdet ry.har överlåtit sin verksamhet åt Västanfjärds 

Byaråd rf. 

 

Byarådet har påbörjat arbetet med en enkät om Västanfjärd. Vi vill höra ortsbornas och 

fritidsbornas intresse så att vi gemensamt kan gå vidare och utveckla Västanfjärd till en socken där 

vi alla trivs. 

 

 

Styrelsen tackar varmt alla som på ett eller annat sätt bidragit till att vår verksamhet kunnat 

genomföras. 

 

 

   

Västanfjärd den 17 februari 2018 Styrelsen 

 

 

_______________________                                          

Max Andersson, ordförande   

 

 



 

 

     

 


