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Förslagen:

1. Minigolfbana

Jag föreslår en minigolfbana till Dalsbruk. 

 

2. Belysning på Pungbölebron

Det skulle ge en representativ infart till ön. NTM-centralen skulle knappast ha något emot 

det. 

3. Vi är här — kulturprojekt i Björkboda

Att låsa upp det förflutna – ett projekt om ett kulturarv i Björkboda

Björkboda gamla skola andas nytt liv i form av Kulturhuset Björkboda. Tillsammans med FC 

Boda och andra potentiella samarbetspartners har vi för avsikt att utveckla ett nytt levande 

arkiv före att belysa det förflutna, nutiden och framtiden i Björkboda by.

Projektet ”Vi är här” har för avsikt att i varierande former presentera hur Björkboda by har 

vuxit fram och hur gemenskapens olika dimensioner – utbildning, idrott och industri – har 

påverkat det sociala och industriella arvet i hjärtat av Kimitoön.

Ett nytt levande arkiv ska via samtal med bybor och historiska dokument föra oss närmare 

den lokala gemenskapen och hur den har vuxit fram genom skola, idrott och arbete. Minnena 

kan dokumenteras via såväl audio och video samt föremål och ska i slutändan utgöra ett 

fysiskt arkiv varifrån det byggs upp också utställningar (fysiska och nätbaserade).

Projektet skulle sparkas igång i samarbete mellan grannarna Kulturhuset Björkboda och FC 

Boda. FC Boda firar 2022 sina 30 år som fotbollsklubb på ön. En utställning i Kulturhuset 

Björkboda kan erbjuda såväl digital som fysisk framställning, inkluderande bland annat 

bandupptagningar med tidigare och nuvarande spelare – en kollektiv minnesbank. Ett 

digitaliseringscenter i Kulturhuset ingår i projektplanerna.

  



Att minnas är ett sätt att inkludera byns alla nivåer, äldre, yngre, personer födda i Björkboda 

och inflyttade. Att minnas är inte bara att blicka tillbaka, det förenar också personer i nutid 

till förmån för, som vi hoppas, en aktivare framtid i och för byn.

Projektpartners:

Kulturhuset Björkboda

FC Boda

Låsmuseet

Sagalund 

(Kommunen)

Kontakter och rådgivare

OpenGLAM 

Abloy

Kimitoöns Båtcenter  

 

4. Motionstrappa i Dalsbruk

Konditionstrappor på lämplig plats i Dalsbruk för både ortsbor och turister. I min före detta 

hemort märkte jag hur snabbt man kan höja konditionen i en motionstrappa. 

 

5. Vinterbad i Solbad i Gammelby

Det finns ca. 700 000 vinterbadare runtom i Finland och även här på Kimitoön blir vi allt flera 

som har märkt hälsofördelarna med och glädjen i att ta kallbad i havet. Därför är en 

vinterbadplats nära centrum av Kimito, närmare bestämt i Gammelby, en utmärkt idé. 

Investeringen är inte stor, men skulle ge oss möjlighet att njuta av kallbad på nära håll. Att 

möjliggöra vinterbad för de kallaste månaderna på året och på det viset ge kommuninvånarna 

möjlighet att ta dagliga kallbad är ett bra exempel på friskvård.  

 

6. Hundparken i Dalsbruk

En önskan är nu att hundparken kunde få ekonomisk hjälp genom sommarjobbare som 

klipper gräset under sommarmånaderna, eller engångsinvestering av gräsklippare samt ett 

  



skjul att ha verktyg i för underhåll av parken. Hundparken är ett måste för många hundägare 

och ett ypperligt ställe för social samvaro. Hundintresset kan räknas som vilket fritidsintresse 

som helst, och berör otroligt många människor. En hundpark som den vi har fått i Dalsbruk 

ses som en fin gest mot båtturister och andra besökare. 

 

7. Vindskydd (laavu) vid Dansberget mellan Stora och Lilla Masugnsträsket

Det finns inget vindskydd (s.k. laavu) vid motionsstigarna nära Dalsbruks centrum. En laavu 

mellan träsken skulle gagna daghem och skolor i Dalsbruk, liksom olika föreningar och 

grupper. Närmaste laavu finns på Senatsberget och dit är det rätt långt för att hinna på en 

kortare utflykt. En laavu närmare centrum och vid mera lättframkomliga stigar skulle vara till 

nytta också för äldre och de personer som inte orkar gå ända upp till Senatsberget. 

 

8. Kanoter till Masugnsträsket

För att få större nytta av kanoterna som redan finns i Masugnsträsket, skulle det behövas två 

till. För tillfället finns det plats för endast fyra personer. Då det ordnas läger och andra 

evenemang skulle det vara trevligt att utnyttja kanoterna i verksamheten. 

 

9. Side by side-cykel

Med en side by side cykel kan du ta personer med sämre balans, eller personer med en 

funktionsvariation, på en cykelutfärd. Cykeln kunde cirkulera mellan öns äldreboenden och 

Kårkullas enheter.  Att cykla tillsammans, sida vid sida, skänker glädje samtidigt som motion 

gör att kroppen börjar fungera bättre. Cykeln har elmotor. 

10. Motionsredskap till Gammelby strand

Jag föreslår att Folkhälsans badstrand, som ägs av kommunen, görs mångsidigare genom att 

förse området med utemotionsredskap. Detta skulle betjäna både användare av badstranden, 

cyklister som använder cykelrutten och andra motionärer i byområdet. 

 

11. Vinterbad vid Lammala brygga i Västanfjärd

Vägen fram till bryggan plogas redan om vintrarna och det finns parkering, vägbelysning, samt 

el är dragen till båthuset på bryggan. På bryggan finns redan nu två små omklädningsrum. 

  



Kommunens serviceman har sitt arbetsutrymme intill så han kan sköta tekniska apparaturen 

och se till att vaken är märkt med varningsband. Intill hans arbetsutrymme finns även en 

utomhustoalett. 

 

12. Uteklätterställning till biblioteksgården i Västanfjärd

Införskaffande av uteklätterställning till gården utanför biblioteket i Västanfjärd. 

 

13. Kulturstig i Kärra

Vi vill etablera en kulturstig och placera konstobjekt på utsatta ställen för att öka 

motivationen för en promenad mellan Dragsfjärds kyrka, längs Dragsfjärden över 

"Bastukullen", simstranden, Furulund, Glois och retur längs Trollkullavägen. 

 

14. Bastutunna och vinterbad

Jag föreslår en gemensam vinterbadplats och badtunna vid stranden i Eknäs semesterby. 

Saken har kommit på tal med bybor vid flera tillfällen.

15. Iskarusell på Västanfjärden

En iskarusell 100m i diameter, v. 7-9 2023.  Vinterprogram för små och stora. Olika jippon på 

isen och kalkholmen i samarbete med olika föreningar och kommunen.

16. Blomsterängar

Plantera blomster- eller solrosängar (som för några år sedan), som vem som helst kan plocka 

från, samtidigt som vi hjälper våra pollinerare.

17. Motionstrappa vid Nordsjön, tomt nr 322-538-1-119

Västanfjärd är en plats där man trivs med att röra sig ute och speciellt i naturen. Platsen för 

trappan är nära till ungdomsföreningen VUF:s föreningshus med idrottsplan, tennisplan, 

vandringsrutt till Jarlsgårds jungfrudansen och frisbeegolf-banan som är under byggnad. 

Platsen är på gångavstånd till Kalkholmen, där det finns användarpotential av trappan för både 

båt-gäster och Boule-spelande pensionärer men varifrån det också är lika långt till Centrum 

  



(Knallis) och 3 km till Nivelax Skola.  Jag ser förslaget som en social och hälsofrämjande sak 

för bygden, alltså för både unga och äldre, som dessutom kan bli som ett gemensamt intresse. 

18. Blomkrukan för trivsel och ögonfröjd

Förslaget vill pigga upp det allmänna intrycket av Kimito centrum. En vårdad miljö är till glädje 

och trivsel för såväl nuvarande som eventuellt kommande kommuninvånare. Önskan och idén 

är att få granna och synliga sommarblommor till kommunens utomhuskrukor. Speciellt vid 

kommunkansliet, infarterna och rondellen. Helhetsansvaret för projektet ligger hos 

kommunens grönområdesansvariga.
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