
Munkvikföreningens Verksamhetsberättelse 2017  (godk.28.3.2018) 
 
Styrelsen för 2017: 
Petra Henriksson ordförande,  Berit Engman vice ordförande, Mary-Anne Intonen 
skattmästare, Ben Rosenlund sekreterare, Jan-Erik Leandersson ledamot, Maria Hagman 
ledamot, Dorita Skaag ledamot, Mona Lehtonen ersättare, Amie Nygrén ersättare, Anne- 
May Engström ersättare. 
Under året 2017 har styrelsen samlats sju gånger för att hålla styrelsemöten.  
 
Ett projektplaneringsmöte hölls den 10.9. Mötet gällde föreningens ansökningar till olika 
fonder. För historikprojektet har ansökts om bidrag på 2000€ från Martha och Albin Löfgrens 
fond.  
För familjesimningen har föreningen ansökt om bidrag på 1000€ från Brita Maria Renlunds 
stiftelse.För vattengymnastiken har föreningen anhållit om i kursbidrag från Svenska 
Folkskolans Vänner 
 
En historikgrupp samlades den 13.12 för att planera hur dokumentationen över Munkviken 
kunde göras. 
 
Föreningens vårmöte hölls den 23.03 i Folkhälsanhuset. 
Sonja Österholm berättade om hur man komposterar och efter det hölls stadgeenliga 
mötesförhandlingar. Nitton personer deltog i vårmötet. 
 
Föreningens höstmöte hölls den 26.10 i i Folkhälsanhuset.  
Juha-Pekka Mäkilä från Remeo Oy informerade om företagets avfallstjänster.  
För att få en större grupp hushåll med i: “sopsorteringen direkt i avfallskärlet” delade 
föreningen efter möte även ut information om Remeos avfallspriser till alla hushåll. 
 
Höstmötet höll stadgeenliga mötesförhandlingar.  
Mötet valde Mona Lehtonen till ordförande för 2018. 
Sami Hägerstrand samt Dorita Skaag valdes till ordinarie medlemmar i styrelsen för de 
kommande tre åren. Emilia Kronström valdes som suppleant för de kommande två åren och 
Jari Lillberg som suppleant för de kommande tre åren.  
 
På höstmötet diskuterades ljud från Kalkhamnen och man konstaterade att de invånare som 
störs kan ta kontakt med Pargas stad direkt.  
Mötet beslöt att styrelsen kontaktar såväl Nordkalk som Pargas stad för en informationskväll 
om industrins verksamhet.  
Sexton personer deltog i höstmötet. 
 
Föreningen åkte den 11.3 till Svenska teatern i Helsingfors för att se teaterpjäsen  
“Ingvar, en möbelsaga”, fyrtio personer deltog i teaterresan. Resan till Okänd Soldat i  
Harparskog i juni blev inhiberad pga. för få anmälda.  
 
Föreningen ordnade ett vårjippo den 11.4 på Sportplanen. 
Temat var Fågelholkar och  deltagarna fick själva bygga sina holkar. Ben Rosenlund bidrog 
med trävirke och övrigt material. Många holkar konstruerades och många fåglar fick ett bo. 
Föreningen bjöd deltagarna på grillkorv, saft och kaffe. 
 



En Första Hjälp I kurs ordnades under fyra kvällar i maj tillsammans med Finlands Röda 
Kors och SFV. Kursen ordnades på Humana i Pargas och dragaren var Tiina Eriksson. 
Sammanlagt 14 personer deltog i kursen 
 
Vattengymnastiken i bassängen i Folkhälsanhuset har ordnats femton gånger på våren 
med tjugoen anmälda deltagare och tolv gånger på hösten med tjugo anmälda deltagare. 
Ledare för gymnastiken har varit Katja Shadbolt. 
 
Familjesimningen för föräldrar och barn i bassängen i Folkhälsanhuset har ordnats tre 
gånger på våren och sex gånger på hösten. Fem familjer har deltagit familjesimningen. 
 
Simstrandstalkot ordnades på våren den 9.5 
Stranden städades och små träd och buskar fälldes med lov av staden. En handfull 
deltagare deltog i talkot i regn och rusk. Det bjöds på kaffe och god paj som Amie Nygrén 
bakat. 
Föreningen köpte även ett lass sand till stranden som breddes ut i ett senare skede av Matti 
Jalonen med “ hjälpkarlar”. 
 
Föreningen deltog  i Gårdsloppiset den 11.6 
Föreningen sålde grillkorv, paj, kaffe och saft som hade god åtgång. 
 
Föreningen deltog i Forneldarnas natt den 26.8 
Föreningen byggde flotten till Forneldarna och Ben Rosenlund transporterade den till sin 
plats på Kyrkfjärden. Den hemliga braständaren, Daniela Franzell fick skjuts till gästhamnen 
genom sundet av Annika Leandersson och till flotten av Ben. 
Föreningen ordnade ett lotteri i gästhamnen under kvällen och lotterna gick bra åt. 
 
Innebandyn 
Föreningen har en tid reserverad i Sarlinska skolan på söndagar för damer och flickor som 
spelar innebandy. I innebandyn deltar tio till femton damer/flickor. 
 
Föreningen deltog i byakampen i Tennäs den 22.10 med ett lag.  
Priset vi erhöll i kampen var 25kg King Edvard potatis per familj så det var värt att kämpa för 
en fjärde plats! 
 
Föreningen har fått ett Ankare av Pargas Frivilliga Brandkår.  
Ankaret har placerats invid båtbryggorna i Munkviken. 
 
 


