
Munkvikföreningens Verksamhetsberättelse 2018 
 
Styrelsen för 2018: 
Mona Lehtonen ordförande, Ben Rosenlund vice ordförande, Mary-Anne Intonen 
skattmästare, Dorita Skaag sekreterare samt Jan-Erik Leandersson, Maria Hagman 
och Sami Hägerstrand. Ersättare Jari Lillberg, Amie Nygrén och Emilia Kronström. 
Under året 2018 har styrelsen samlats sju gånger för att hålla styrelsemöten.  
 
En Teaterresa till Fallåker i Esbo ordnades den  3.2 för att se pjäsen Åttan, 26 
personer deltog i den lyckade teaterresan. Berith Engman höll i trådarna för resan. 
 
Vinterjippot ordnades den 7.2 på sportplanen.  
Deltagarna kunde bygga snöskulpturer med färgade isblock. Man kunde leka nata i 
snölabyrint, bowla med isklot samt leta sockerbitar i snön. 
Korvgrillningen skedde över öppen eld och det bjöds på kaffe och varm saft.  
Ett trettiotal barn och vuxna deltog i evenemanget. En fin stämning rådde och brasan 
värmde skönt då solen gått ner. 
 
Trädtalko ordnades 24.3. En handfull Munkvikbor ställde upp i regn och rusk, fällde 
träd och snyggade upp området invid sportplan. Stadens trädgårdsmästare hade 
märkt ut de träd som fick fällas. 
 
Föreningen	har	skickat	en	skrivelse	riktad	till	Pargas	kyrkliga	samfällighet	den	14.3. 

“Munkvikföreningen	vill	uppmärksamma	Pargas	kyrkliga	samfällighet	om	att	det	
längs	med	stranden	i	Prästgårdsviken	finns	ett	antal	övergivna	små	båtar. 
Båtarna	är	i	dåligt	skick	och	väder	och	vind	gör	att	de	slits	mot	sand,	strand	och	
klippor	och	från	båtarna	lösgörs	såväl	trä,	plast	som	metall. 
Allt	detta	förorenar	miljön	både	till	land	och	till	havs.	“ 

													Dock	fick	föreningen	aldrig		svar	av	Pargas	kyrkliga	samfällighet 
Båtarna i Prästgårdsviken har transporterats bort förutom en.  
Staden deltog i bortförandet.  
 
Föreningens vårmöte hölls den 23.3 i Folkhälsanhuset och hade 13 deltagare. 
Stadgeenliga handlingar fördes. 
 
Efter mötet berättade Dan Söderlund om Solel för mötesdeltagarna.  
En faktaföreläsning som räckte en timme och som gav deltagarna information om 
alternativa energilösningar! Dan Söderlund arbetar på firman “Solklart “ som såväl 
planerar som installerar solpaneler.  
 

Ett möte med Storindustrin ordnades i stadshuset den 17.5. 
Munkvikföreningen var initiativtagare till mötet och stadens miljöchef Sture Österman 
var sammankallare. Temat för informations- och diskussionsmötet var “Buller, damm 
och trafikarrangemang”. Såväl storindustrin (Finnsementti, Nordkalk och Saint-
Gobain Weber) som alla intresserade pargasbor inbjöds till mötet som fick stor 
publicitet i ÅU och i radio. Mötet var såväl informativt som välbesökt och över 50 
personer deltog. 
 
 
 



Simstrandstalkot ordnades den 30 maj. 
Strandtalkot var lyckat och ett tjugotal barn och vuxna deltog. I pausen bjöds det på 
kaffe och saft samt goda semlor som Amie Nygrén bakat. 
Vi var också detta år med i kampanjen Snygg Beach som utlysts av Håll Skärgården 
Ren. 
Simstranden fick två lass ny sand på föreningens bekostnad och var i flitig 
användning i motsats till andra stränder där det har funnits lite alger.  
Ett stort tack till Matti Jalonen & co för “sandtalkot”.  
 
Föreningen deltog i Gårdsloppisrallyt den 10.6. 
I rallyt deltog fem stycken försäljare på sportplanen i Munkviken. Föreningen sålde 
kaffe och kakor i skjulet (kiosken).  
 
Föreningen deltog i Forneldarnas natt den 25.8 
Föreningen hade “flottbyggartalko “ den 23.8  och ett tiotal personer deltog i bygget. 
Föreningen bjöd på kaffe och semla i pausen.  
  
Den 25.8 på Forneldarnas natt transporterade Ben Rosenlund flotten till sin plats 
på Kyrkfjärden.   
Båtkavalkaden genom sundet leddes av Leanderssons båt som transporterade den 
hemliga braständaren, Mariella Ramstedt.  
Braständaren läste upp följande text på svenska och finska till publiken som samlats 
i gästhamnen: 
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.  
 
Efter talet tände Mariella brasan från Ben Rosenlunds båt. Det var en stämningsfull 
kväll i gästhamnen. 
 
Föreningen deltog i Byakampen i Sydmo den 30.9 med ett lag på 11 personer. 
Kampen var välorganiserad och hade många roliga deltävlingar. Tyvärr deltog 
endast 3 byalag. 
 
Föreningen höll sitt höstmöte den 1.11 i Folkhälsanhuset. 
20 personer deltog i mötet. Höstmötet höll stadgeenliga förhandlingar. Mötet 
återvalde Mona Lehtonen till ordförande för år 2019. Mary-Anne Intonen och Emilia 
Kronström valdes till ordinarie ledamöter och Amie Nygrén till ersättare för år  2019-
2021 och Susanna Mattsson till ersättare för år 2019. 
 
Jörgen Hollsten valdes till verksamhetsgranskare och Pirjo Korpilahti till hans 
ersättare för år 2019. 
 
Efter mötet berättade Dick Karlsson om “Berättelsen om Munkviken” som är under 
arbete. Han berättade om upplägget, intervjuer, bilder mm. och läste ett kapitel från 
boken. Boken planeras bli klar hösten 2019. 
 
 



Föreningen deltog i Lux Archipelago 9-18.11 med ett konstverk. 
Ljusverket installerades på Munkvikbryggan genom att täcka lamporna med tejp i 
olika färger, en färggrann installation som lyste upp i november mörkret. 
Företaget AnyDecal donerade  tejpen. 
 
Feedbacken av ljusverket var positiv och 14 personer hade deltagit i utlottningen av 
historiken. 
 
Vattengymnastiken i Folkhälsanhusets bassäng har ordnats 15 gånger på våren 
med 21 deltagare och 15 gånger på hösten med 20 deltagare. 
Ledare för gymnastiken har varit Katja Shadbolt. Terminsavgiften har varit 
75€/deltagare. Föreningen har fått kursbidrag från Svenska Folkskolans Vänner för 
vattengymnastiken. 
 
Familjesimningen för föräldrar och barn i bassängen i Folkhälsanhuset har 
ordnats under våren och under  hösten. Sju familjer har deltagit i familjesimningen. 
Familjesimningen har fått 1000€ i understöd för år 2018 från Brita Maria Renlunds 
Stiftelse. Understödet har använts till bassänghyran samt ledararvode. Paola 
Frabioni har under hösten lett simningen under ett antal gånger. 
 
Innebandyn 
Föreningen har en tid reserverad i Sarlinska skolan på söndagar för damer och 
flickor som spelar innebandy. I innebandyn deltar 10-15 damer/flickor. 
 

Historiken,” Berättelsen om Munkviken.” 
Dick Karlsson skriver en “Berättelse om Munkviken” på uppdrag av styrelsen. Boken 
planeras att bli klar hösten 2019. Föreningen har fått 500€ i bidrag från Martha och 
Albin Löfgrens kulturfond.  
 
Bidrag 
Föreningen har anhållit om bidrag inför 2019 från Brita Maria Renlunds stiftelse 
1000€  för familjesimningen och för “ Historiken” 1000€, kursbidrag från SFV för 
vattengymnastiken anhålles alltid efter avslutad kurs. En ansökan på  3000€ har 
också skickats till  Svenska Kulturfonden om bidrag för föreningens olika 
verksamheter. 
 
Munkviknytt 
Munkviknytt har delats ut till alla hushåll med nyheter och information om 
föreningens verksamheter. Munkviknytt utkom med 5 nummer.  
 
Medlemsavgiften som varit 10€/hushåll har betalats av 130 hushåll.  
 
Munkvikföreningen har ett eget Facebook konto som har 185 följare. Under året 
publicerades 57 inlägg på sidan. Webbsidan flyttades på våren från Parnet till 
Webbhuset. Den nya webbsidan lanserades samtidigt. Mona Lehtonen är 
webbmaster.  
 
Munkvikföreningen 35-år 2019. 
Föreningen fyller 35-år år 2019.  Planeringen för festen började under styrelsemötet 
den 29.11 då de stora riktlinjerna lades upp och fortsätter under våren 2019. 
Jubileumsfesten firas på sportplan 25.5.2019 med grillbuffe och program.  


