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Sommarsäsongen är snart här och vikföreningen informerar igen om 
aktiviteter som är på gång. 
 
Året 2010 slutfördes våtmarksbygget i Bredviken som WWF finansierade. 
Våtmarken är mycket vacker och värd ett besök. 
I maj 2010 ordnades talko där föreningens medlemmar balade vassknippen 
för att säljas till JÄRKI vattenskyddsprojekt. Projektet utförde proveldning i 
Nivelax halmpanna i oktober. Olika substrat eldades, tex rörflen, 
skyddszonshalm och vall. Resultatet visade inte så stor skillnad i 
energiinnehåll men nog i askmängder. Delvis berodde askmängderna på 
hur pannan var inställd (syreinblåsning)Rapporten finns på MTT:s sidor 
http://www.mtt.fi/mttraportti/pdf/mttraportti19.pdf 
Försäljningen av balarna gav en 
inkomst på ca 1500 € åt föreningen. 
 
För detta år planeras 
våtmarksprojekten att fortsätta. I tur 
står Lammalabäcken och ett litet 
dike vid Mats Nurmio. WWF:s 
våtmarksexpert Elina Erkkilä har varit 
och sett på områdena och kommer 
att göra plan för dem. 
Söndagen den 22.5 kl 15.00 har 
föreningen sitt årsmöte i 
mötesrummet i biblioteket. 
Stadgeenliga ärenden behandlas.  
 
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. 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 



VÄSTANFJÄRDS VIKAR –VÄSTANFJÄRDIN LAHDET 
 

JÄSENKIRJE 1-10 
 
Kesäsesonki on taas alkamassa ja lahtiyhdistys tiedotta  mitä on tekeillä.  
 
Vuonna 2010 Bredvikenin WWF:n kosteikkoprojekti saatiin loppuun. Kosteikko 
on todella kaunis ja siihen kannatta tutustua. 
Toukokuussa järjestettiin talkoot jossa lahtiyhdistyksen jäsenet paalasivat 
ruokonippuja jotka myytiin JÄRKI vesiensuojeluhankkeelle 
Hanke suoritti koepolton lokakuussa Nivelaxin paalikattilassa. Eri syötteitä 
kuten ruokohelpeä, suojavyöhykeheinää ja olkea kokeiltiin. 
Tulokset eivät näytä suuria eroja energiasisällössä mutta kylläkin 
tuhkamäärässä. Tukanmäärä riippui osaksi kattilan 
asetuksista.(hapensaannista). Raportti löytyy MTT:n sivuilta 
http://www.mtt.fi/mttraportti/pdf/mttraportti19.pdf 
 
Paalien myynti toi yhdistykselle 
tuottoja noin 1500 €. 
 
Täksi vuodeksi suunnitellaan 
kosteikkohankkeiden jatkoa. Nyt olisi 
Lammalabäckenin ja pienen ojan 
Mats Nurmion mailla vuorossa. 
WWF:n kosteikkoasiantuntija  
Elina Erkkilä on käynyt paikan päällä 
ja tulee tekemään suunnitelmat. 
 
Sunnuntaina  22.5 klo 15.00 pidetään 
vuosikokous  kirjaston 
kokoushuoneessa. Sääntömääräiset asiat käsitellään.  
 
Dora-leikkaajaa joka asennetaan veneeseen saa mielellään vuokrata taas 
kesällä 2011. Yhdistyksen jäsenet saavat vuokrata leikkaajan 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. Jäsenmaksut käytetään yhdistyksen 
toimintaan. Ilmoittakaa mielellään sihteerille sähköpostiosoitteenne jotta 
postituskustannuksia 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 


