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- Styrelsen sammankallades till fem möten under året. Under året hölls ett årsmöte. 

 

Midsommarafton 25.6 
- Midsommarafton firades på skolans gård med att midsommarstången pryddes och restes på 

kvällen.  

 

Midsommardagen 26.6.  

En utställning med skärgårdsfotografier av Timo Kirves öppnades. I vernissaget deltog ca 80 

personer. Tore m fl. från Aspö spelade dragspel. 

 

Talko 30.6 

- Ett målningstalko hölls 30 juni på Havsborg då en återstående del av taket målades. Samtidigt 

slängdes en massa bråte från scenen inomhus, och huset städades. Ca 15 deltog. Outi Tulenmaa 

gjorde korvsoppa till talko-deltagarna.  

 

Gårdstalko på Havsborg 15.7.2010 

- Lokalen och gården städades, krattades och snyggades upp inför festen, ca 10 deltagare. 

 

Skärgårdsteatern 15.7. gästade Nötö med föreställningen Först föds man ju. Havsborg var 

fullsatt. 

 

Sommarfest 17.7. 

- Sommarfest hölls den 17.7. Sommarfesten inleddes på dagen med lopptorg, marknad och 

program för barn på Hembygdsgården. Jan-Erik Karlsson och Teija Åberg-Karlsson underhöll de 

minsta på Hembygdsgården på dagen. Ca 30 barn deltog i evenemanget. På kvällen var det dans 

kl. 19 på Havsborg med dansorkestern Dunderz. Lotteri, pilkastning, mete och försäljning av 

smörgåsar och korv fanns med på programmet. I festen deltog över 200 personer.  

 

- Årets Nötö-sockor delades ut till Lotte Estman-Wennström, Harri Seeskari och Jouko Lehtola 

med anledning av deras arbete med Nötö- nätsidan som öppnades 2009. 

 

Årsmöte 

- Årsmötet hölls 24.7. kl. 18 på Hembygdsgården med cirka 30 deltagare. 

 

Uthyrningar 

- Hembygdsgården hyrdes ut till Outi Tulenmaa för kaféverksamhet. Både Hembygdsgården och 

Havsborg hyrdes även ut under några helger till grupper. 

 

 

Korpo sea jazz/Jazz-kväll 31.7 kl. 20 

- Jazz-konsert med 51 inbetalande personer. 

 

Jakt och gårdstalko på skolan 6.11.2010 

- Gårdstalko på skolan hölls i samband med älgjakten under allhelgonahelgen. Skolgården 

krattades, skräp brändes och skjulen städades. Efter talko bjöd jaktlaget och Nötö 

Hembygdsförening på älgsoppa åt alla deltagare.  Över 60 deltog allt som allt i dags- och 
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kvällsprogrammet. 

 

 

 

Mera parkeringsplatser i Pernäs 

Nötö Hembygdsförening bidrog till utvidgandet av parkeringsområdet i Pernäs, bl.a. tack vara 

den namninsamling som Hembygdsföreningen arrangerade 2009. 

 

Sophanteringen på Nötö 

Styrelsen skickade ett brev till Väståbolands stad angående problemen med att sopstationen 

stängdes på Nötö. Arrende-tiden för marken till sopstationen hade gått ut och förnyades 

inte, och avfallet har tillsvidare hämtas med båt en gång i veckan. 

 

Styrelsen 

Styrelsens sammansättning under år 2010 var följande: 

Ordf: Kristin Mattsson 

Vice -ordf.: Anna-Greta Sandell   

Kassör: Jan-Erik Karlsson 

Sekreterare: Claus Gerkman 

Styrelsemedlemmar: Eva Björkfelt, Daniela Seeskari och Pekka Jansén. 

Suppleanter: Bernt Lindblom och Tor Wennström. 

 

Ralf Nyman och Tommy Mattsson var föreningens revisorer. 

 

 

 

Pargas den 18.4.2011 
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Ordförande     

 

 


