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Styrelsen för 2018  
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 2018 
Kenneth Ahlqvist med Mats Nurmio som ersättare. 
 

Medlemmar i arbetsgrupp för minnesvärda personer och platser: Jan-Erik Enestam, 
Runa Heino och Marjatta Karikoski. 
 
Föreningsmedlemmar:  Antal 208 st. Medlemsavgiften 10 € för enskild och 20 € för en 
familj. 
(Två ordinarie medlemmar) 
 

Bidrag: Till verksamheten har sökts bidrag och erhållits från Svenska Kulturfonden, 
Gesellius´ fond, Kimitoöns kommun, Föreningen Konstsamfundet och Eugéne, Elisabeth 
och Birgit Nygréns stiftelse. 
 
 
Verksamhet, möten och evenemang 
Västanfjärds Byarådets styrelse har i år igen aktivt engagerat sig och arrangerat 
omfattande tillställningar, allmänna informationstillfällen, fester och evenemang allt för att 
befrämja trivseln och upprätthålla och försöka bevara god service i Västanfjärds socken. 
Samarbetet med både året om-, fritidsboende och Kimitoöns invånare har förstärkts. Vi är 
speciellt tacksamma över den ”talko-anda” som ännu lever i Västanfjärd. 
Tillsammans med många talkovänner har Byarådet i år fått ihop hela 750 talkotimmar. 
 
Möten: Styrelsen sammankom till tretton (13) möten under året och mötena hölls i regel 
på vinden i Västanfjärds bibliotek. Ett årsmöte har hållits den 15.4.18. Informationstillfällen 
har hållits 4 st. 
 
Årets höjdpunkt: En stor ära och uppskattning fick vi - Västanfjärds Byaråd rf. - då vi  
premierades av Eg. Finlands Byar rf. såsom andra bästa ” Årets By ” i Egentliga Finland.  
 
Plock ur Verksamheten:  
Västanfjärds Byaråd har under året 2018 slutfört enkäten,” Påverka Västanfjärds framtid ” 
som gjordes i samarbete med utvecklingssektionen i Kimito kommun. Enkäten var avsedd 
för personer som bor, är fritidsboende, eller har annan anknytning till Västanfjärd och vill 
vara med och påverka. 
Hela 153 svar hade inkommit. 
 



Den 11 februari hölls ett Fastlagsevenemang vid församlingshemmet i samarbete med 
Västanfjärds församling. Pulkaåkning och grillkorv hörde till det mycket omtyckta 
programmet. 
 
På vår nya estrad på Kalkholmen, har Byarådet under året kunnat bjuda på många 
välbesökta och uppskattade kulturella evenemang och info- och marknadstillfällen. 
 
En stor satsning var då man beslöt att teatergruppen ” Fjerden ” skulle uppföra 
pjäsen: Prinsessan Törnrosa av Zacharias Topelius. Pjäsen bearbetades och regisserades 
av Veronika Mattsson-Korpak. Valet av pjäsen grundar sig på, att år 2018 firades 
Topelius´ 200 års jubileum. Hela 23 personer behövdes i rollerna. 
Personerna för de olika rollerna kom från hela Kimitoön. 
Övningarna startades i mars och premiären var 30 juni och de andra föreställningarna  
1 juli och 4 juli. Föreställningarna blev en klar publikframgång.  Hela 450 st. sålda biljetter. 
Kaffe och prinsesstårta ingick i biljettpriset. 
 
Den 9 juni var det dags för hela familjen att besöka en fin Muminkonsert med Benny 
Törnroos på estraden. Då hade vi 129 inbetalande. 
Samma dag 9 juni öppnade Byarådet naturstigen Jungfrudansen. 
 
Årets kulturstig 2018 finns i Nivelax by och består av 36 olika objekt. Invigning och 
vandring på kulturstigen var den16 juni med 14 intresserade deltagare. 
 
Den 25 juni hade vi besök av 7 representanter från Egentliga Finlands Byar samt 13 
representanter från våra föreningar. Vi berättade för besökarna om Västanfjärds Byaråds 
verksamhet – de kollade om vi kunde utses till årets by. 
 
En plakett över en minnesvärd person, läraren Sven Eriksson, avtäcktes den 2 juli  
vid Brännboda f.d. folkskola. Inbjudna var ättlingar till lärare Eriksson. Efter avtäckningen 
blev det allsång med Anton Nervander. 
 
Den 13 och 14 juli var det dags för ”Loppis-rundan” i Västanfjärd. 
Den 18 juli gjordes utfärd till Kalkgruvorna och till minnesmärken i Västanfjärd. 
 
Den 21 juli ordnades en välbesökt ” Vildrosornas natt ” på Kalkholmen – estraden –  
med vacker musik och sång av Sanna Räsänen & Silja Pettersson.  
Kaffe med härligt goda vildrostårtor serverades. 
 
Den 28. - 29 juli MuMe, (Musik och Meditation) på estraden och vandring till 
jungfrudansen. Riitta Saarikko höll i trådarna. På söndagen konsert i kyrkan.  
 
Den 8 augusti ” Musik i sommarkvällen ” med Hanna-Maarit Kohtamäki. 
 
Den 25 augusti ordnades traditionellt ” Forneldarnas natt ” på Kalkholmen. 
I programmet; Allsång med Jussi Lindberg, Aktuell Byaråds information. 
                       Årets sommarpratare; Theodora (Teddy ) Oker-Blom. 
                       Årets trädgårds diplomer delades ut 
                       Rövarteatern; ” Tsaren och spriten ” förevisades 
                       Dans till toner av orkestern Show Down  
                       Elden tänds 



Den 14 november hölls för allmänheten ett välbesökt (91 personer) och viktigt 
Informationsmöte:  
                              ” Bevara Västanfjärds socken som en levande miljö ” 
 
Förtroendevalda var även inbjudna till mötet, som hölls på biblioteksvinden i Västanfjärd. 
 
I Kimitoöns kommuns sparprogram 2019 planerades det att ev. stänga Västanfjärds 
bibliotek och sälja vårt åldringshem Silverbacken. 
Byarådet ville öppna en diskussion med de förtroendevalda och även höra invånarnas 
åsikter för att tillsammans kunna hitta på nya lösningar och förhindra stängningsplanerna.  
 
Mötets program: 
- Timo Pettersson berättade om hur Silverbacken kom till med början året 2004 
- Veronika Mattsson-Korpak berättade om Västanfjärds bibliotekets historia fram till  
   invigningen som skedde 1990. 
- Mats Nurmio hade tagit fram siffror som visar läget både i Silverbacken och  
  biblioteksbyggnaden. 
- Henrik Jensén berättade om Silverringens förhållande till Silverbacken. 
- Niklas Guseff, omsorgsnämndens ordförande berättade om nämndens sparkrav. 
- Hanna Guseff, bildningsnämndens ordförande berättade om nämndes sparkrav. 
                               Diskussion  
 
 
Byarådet hade även satt ut listor i byar, Knallis och på SOME med rubriken; 
 ”Bevara Västanfjärds socken som en levande miljö ” Vi behöver Västanfjärds Bibliotek 
och Silverbacken."  
Den 19 november överlämnades namnlistorna åt kommundirektör Anneli Pahta. 
Hela 854 personer hade tecknat på listorna mot en indragning av Biblioteket och 
Silverbacken. 
 
Den 30 november hölls Lillajulsmarknaden i ruinerna på Kalkholmen. Marknaden var 
välbesökt, julstämning rådde och var mycket omtyckt. Försäljare fanns 17 st. och 14 
medhjälpare. 
Till försäljning fanns olika sorter av handarbeten, bröd, fisk, hemslöjd, smycken,  
julprydnader, julkransar mm.mm. 
Lotteri, ringlekar, julsånger, mete för barn. Spelman Anton och Julgubben besökte 
marknaden. Grillkorv och glögg. Kaffe och bulle. 
 
Den 3 december hölls ett öppet diskussionstillfälle på biblioteksvinden där diskuterades 
det biblioteksbyggnaden och man efterlyste ideer till en utvidgad verksamhet i hela huset 
för att fullfölja kommunens sparplan 2019. Närvarande var 24 personer. 
 
Tidningen Västanfjärds Bulletin har även detta år tryckts och getts ut i 3000 exemplar 
och finansierats med annonser. 
 
Talkoarbeten: Totalt 750 timmar innefattar Kulturstigen, Bulletinen, Teatern, Vårstädning, 
och Stigen till Jungfrudansen. 
 
 
 



GPDR, den nya dataskyddslagen har styrelsen bekantat sig med och föreningen har ett 
register där det registrerats personuppgifter; Medlemsregister för Västanfjärds Byaråd rf. 
 
Byarådet har anskaffat och har till försäljning: Handledsvärmare med mönster av 

vildrosen. Västanfjärds smycken, även det inspirerat av vildrosen, lerklockor samt 

skärmmössor och stickade mössor. 

Byarådets medlemmar har deltagit i städtalkon vid Västanfjärds bibliotek, Silverringen och  

i flera repriser på Kalkholmen. Även Jungfrudansens stig röjdes upp på talko. 

 
Västanfjärds Byaråd rf är medlem i föreningen Olofsleder i Finland rf. – Suomen 
Olavinreitit ry. Gunnevi Vesterlund valdes in i styrelsen för föreningen Olofsleder  
i Finland rf. 
 
Byarådets samarbetspartner under året har varit; Lokala föreningar i Västanfjärd socken, 
Kimitoöns kommun, Västanfjärds kapellförsamling,  samt olika företag och hantverkare. 
Leader- och NMT-centralen. 
 
Västanfjärds Vikar rf – Västanfjärdin Lahdet ry har 2.1.2018 överlåtit sin verksamhet och 
maskiner åt Västanfjärds Byaråd rf. 
 
Sociala medier: Byarådet har en egen hemsida; www.vastanfjardsbyarad.fi, och finns 
även på Facebook. 
Byarådets verksamhet år 2018 uppmärksammades i Annonsbladet, Åbo Underrättelser 
och Radio Vega. 
 
 
 

 

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

   

Västanfjärd den 10 februari 2019 
 

 

_______________________                                         _____________________________ 

Max Andersson, ordförande  Gunnevi Vesterlund, viceordförande 
 
 

 

 

     

 

http://www.vastanfjardsbyarad.fi/

