
Munkvikföreningen rf 

 

Verksamhetsberättelse 2019 

 

Styrelsen 2019 

Styrelsens sammansättning under året har varit följande: Mona Lehtonen ordförande, Ben 

Rosenlund vice ordförande, Dorita Skaag sekreterare, Mary-Anne Intonen skattmästare, samt Emilia 

Granlund, Sami Hägerstrand, Jan-Erik Leandersson ledamöter. Ersättare har varit Susanna Mattsson, 

Jari Lillberg och Amie Nygrén (avgick 1.3). 

Styrelsen har sammankommit sju gånger under året samt hållit ett e-postmöte. 

 

Medlemsavgiften har varit 10€/hushåll år 2019. Föreningen har haft 118 hushåll som medlemmar 

under 2019. 

 

Familjesimningen 

Föreningen har ordnat familjesimning i terapibassängen i Folkhälsanhuset 15 gånger på våren och 15 

gånger på hösten. För verksamheten har föreningen fått 1000€ av Brita-Maria Renlunds Stiftelse. 

 

Vattengymnastiken 

Föreningen har ordnat ledd vattengymnastik 15 gånger på våren och 15 gånger på hösten i 

terapibassängen. För verksamheten har föreningen fått kursbidrag från Svenska Folkskolans Vänner. 

Gymnastiken leddes av Katja Shadbolt.  

 

Innebandy  

Föreningens innebandy för damer i Sarlinska skolans gymnastiksal har lockat 16 damer. Under året 

spelades 24 gånger.  

 

Vinterjippo 

Vinterjippot den 7.3 på sportplanen med grillning över öppen eld och bl.a. snömålning var trevlig och 

mysig. Solen gick ner och brasan lyste och värmde. Ett tjugotal barn och vuxna deltog i jippot. 

 

Vårmöte  

Föreningens vårmöte hölls 28.3 i Folkhälsanhuset. Föreningen bjöd på kaffe med dopp. 

Mötet diskuterade aktuella frågor såsom jubileumsfesten, historiken, simstranden samt lekparkens 

indragning. 

 

Jubileet  

Föreningens 35-årsjubileum den 25.5 samlade 110 gäster - såväl nya som gamla Munkvikbor. 

Föreningens ordförande Mona Lehtonen nämnde i sitt hälsningstal bl.a. den starka talkoanda och 

byagemenskap som kännetecknar Munkviken. Gästerna presenterades genom uppläsning av 

namnen på de närvarande.  

Jouko Linko underhöll med sång och Jörgen Hollstén och Kurt Långbacka ledde allsången. Kocken 

Anders Fagerlund och familjen Hermansson från Sorpo Hereford med team stod för grillbuffén. 

Maten smakade gott och stämningen var god trots ett kyligt väder under kvällen.  

Gästerna kunde under kvällen köpa lotter och även förhandsbeställa Munkvikboken.  

Det hyrda tältet sponsorerades av ett antal företag med anknytning till Munkviken. Festen 

uppmärksammades även av ÅU med bilder och text. 



Städtalko  

Simstrandens städtalko hölls den 5.6 med 5 deltagare. Stranden krattades och putsades inför 

simsäsongen. 

 

Forneldarnas natt  

Föreningen deltog i år igen i förberedelserna och förverkligandet Forneldarnas natt 31.8. Brasflotten 

byggdes och föreningen utsåg en braständare. Flotten byggdes 29.8 på talko och i år bogserades den 

ut på fjärden av Berith och Jalo Engman. Mary-Anne Intonen och Susanna Mattsson skötte om att 

braständaren James Simson fick sin Forneldsdräkt och texten han läste i gästhamnen. Båtkavalkaden 

som förde braständaren från campingen hade i år ett flertal båtar. Braständaren transporterades av 

Jonatan Reuter. 

“Nu tänds tusentals eldar kring Östersjöns stränder. Vi tänder dem för att påminna oss om värdet av 

ett rent hav. Vi vill hedra de som havet krävt: de som inte kom hem trots alla fyrar och eldar. 

Det är vår plikt att värna om Östersjön. Om havet förstörs blir det omöjligt att fiska. Och alger leder 

till att vi inte kan simma vid våra stränder. Våra barn ska kunna njuta av ett rent och klart hav. 

Gjorde vi vårt bästa för dem? Nu när Fornelden tänds ska vi minnas: ATT VÅRDA ÖSTERSJÖN ÄR 

VÅRT GEMENSAMMA ANSVAR. “ 

Evenemanget i gästhamnen var välbesökt. 

 

Byakamp  

Byakampen 2019 som var inplanerad till 15.9 inhiberades på grund av för få deltagare. Endast ett lag 

(Kårlax) förutom Munkviken anmälde sig.  

  

Besök till gruvan  

I och med föreningens sponsorförhandlingar med Nordkalk togs initiativet till ett gruvbesök i 

samband med att historiken skulle ges ut. Föreningen hade möjlighet att göra ett gruvbesök den 

21.10. Totalt 40 personer - Munkvikbor med barn och barnbarn - deltog i besöket som var en fin 

rundtur i gruvan med geolog Gerhard Hakkarainen som guide. 

 

Munkvik. En fantasi med bilder 

Författaren Dick Karlsson har under hösten 2018 och våren 2019 samlat in material till boken genom 

att intervjua Munkvikbor och fått tillgång till fotografier och texter. 

Det första mötet med Aboprint och Mikael Syrjälä om praktiska frågor gällande tryckning mm. hölls 

14.3.2019.  Mona Lehtonen och Dick Karlsson var regelbundet i kontakt med Aboprint tills boken 

gick i tryck. Styrelsen gjorde beslut om kostnader och antal exemplar som trycktes. Bokens kostnad 

för tryck och layout var 6020 euro för 300 exemplar. Dick Karlsson lyfte inget arvode. Föreningen har 

fått bidrag för bokprojektet av Martha och Albin Löfgrens kulturfond 1500 euro samt från Nordkalk 

300 euro. Försäljningen av boken har gått bra. Från utgivningen till slutet av året 2019 hade över två 

tredjedel av böckerna sålts. Boken har sålts av styrelsemedlemmar, bokhandeln Booklet i Pargas, 

Saaristoshop i Nagu och Luckan i Åbo.  

 

Bokutgivning 

Boken Munkvik en fantasi med bilder utkom den 7.11 före höstmötet. En bokutgivning hölls i 

Folkhälsanhusets matsal med inbjudna gäster. Ordförande Mona Lehtonen hälsade gästerna 

välkomna och det skålades för ett lyckat projekt och en fin bok.  



Författaren till boken Dick Karlsson berättade om hur boken kommit till. Hur han hade samlat in 

berättelser och bilder. Och hur dessa intervjuer gett inspiration till både fakta och fiktion. Mikael 

Syrjälä från Aboprint berättade om layouten och trycket av boken. 

Michael Heinrichs från PK var närvarande och skrev en artikel om boken i tidningen efter att han 

intervjuat Dick Karlsson. 

 

Höstmöte  

Höstmötet hölls 7.11 i Folkhälsanhuset med trettio mötesdeltagare. Efter mötet ordnades bok-

försäljning och Dick Karlsson signerade boken. Föreningen bjöd på kaffe och pizza. 

 

Lux Archipelago  

Föreningen deltog i Lux Archipelago evenemanget som hölls 8-22.11. Ett minityrlandskap byggdes 

upp på Sportplan i “Koppins” fönster och som var belyst kvällstid. För att få besökare utlyste man en 

tävling via Facebook och QR-kod på platsen. Bland deltagarna utlottades ett exemplar av 

Munkvikboken. 

 

Gamla Malmens Marknad  

Föreningen deltog i Gamla Malmens julmarknad 14.12 med försäljning av Munkvik. En fantasi med 

bilder. Boken såldes i Curatios utrymmen på Malmgatan och Dick Karlsson signerade böckerna.  

 

Kontakt med staden 

Föreningen protesterade mot Pargas stads beslut rörande Munkvikens lekpark.  Stadsstyrelsens 

tekniska sektion beslutade att stänga parken. Trots att föreningen genom en skrivelse påtalat staden 

om behovet av en lekpark även i Munkviken stängdes parken i augusti vilket ledde till att gungor och 

klätterställning fördes bort.  

 

Föreningen har varit i kontakt med staden angående Munkvikvägen. På “Munvikrakan” överskrider 

hastigheterna ofta klart över det tillåtna och utgör en säkerhetsrisk för såväl fotgängare som 

cyklister. Föreningen önskade att staden skulle placera farthinder på vägen för att på det sättet 

sänka hastigheten eftersom rekommenderad hastighet på vägen är 40 km/h. Inget avgörande i 

ärendet gjordes under verksamhetsåret. Behandlingen av ärendet fortsätter under år 2020. 

 

Munkviknytt 

Munkviknytt har utkommit fyra gånger och delades ut i postlådorna samt publicerades på 

webbsidan och anslagstavlan.  

 

Facebook, Anslagstavla och e-post adress. 

Föreningen har ett Facebook konto för kommunikation och information med 195 följare. På 

anslagstavlan vid Munkvikvägen läggs Munkviknytt och annan viktig information upp. Föreningen 

har en e-postadress  munkvikforeningen@gmail.com samt munkvikseura@gmail.com 

 

Ekonomi 

Föreningen tackar för de bidrag som inkommit under 2019 i form av medlemsavgifter, sponsorering, 

verksamhets- och projektfinansiering.  
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