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Styrelsen sammankallades till 8 möten under året, och föreningsmedlemmarna till årsmötet på 

sommaren. 

 

Föreningen beviljades bidrag på 3200 euro från Finlands Hembygdsförbund för renovering av 

Hembygdsgården. Bidraget söktes för reparation av fasader, fönster och dörrar samt anskaffning 

av en ny spis. Av detta bidrag har betalats ut 2400 € och 800 € är ännu obetalt. Renoveringen 

omfattar installation av stuprännor, reparation av korpgluggar och fönster. Summan skall 

redovisas senast 30.12.2015. Det har använts pengar för reparation av fasaderna och fönstrena, 

målning av ytterdörren, anskaffning av nycklar. De resterande 800 € är tänkta att användas för 

anskaffning av en ny spis. Stuprännorna är inte ännu upphängda och korpgluggarna är inte ännu 

reparerade (status 14.3.2013). 

 

Det beviljades verksamhetsbidrag på 500 € från Pargas stad. Det har beviljats 8500 € i understöd 

från Nagu närservicenämnd för anskaffning av släckningsvagnens till Nötö. Dessutom har vi fått 

privata donationer för släckningsvagnen 6265 €.  

 

Föreningen har varit aktiv i att engagera Pargas stad för att påverka utvecklingen av hamnen samt 

att eventuellt kunna få en ny gästbrygga till hamnen. Detta projekt fortsätter ännu år 2013. 

Föreningen deltog också i påtryckning att försäkra oss om att ett kyllager för butiksvarorna hålls 

kvar i Pernäs hamn.  

 

 

22.6. Midsommar och vernissage 

- Midsommarafton firades på skolans gård med midsommarstången prydd och rest. Vi 

samlades kl. 18 för att göra midsommarstången 

- Hans Hästbackas fotografiutställning Illusion X hölls på Hembygdsgården 2012. 

Vernissage hölls midsommarafton ca kl. 20 efter att midsommarstången rests. 

 

22.6- 12.8 Kafé hölls som tidigare somrar av Outi Tulenmaa  

 

30.6. Darkest White Soul Orchestra (swe) uppträdde på Havsborg med svänging 60-70 talets 

R&B, soul och funk musik.  

 

7.7. Var det sommarsång 2012 – bortom skärgårdshavet med tenoren Carl Unander-Scharin (swe) 

som uppträdde tillsammans med skådespelaren Riko Eklundh. Konserten bestod av kända och 

mindre kända sånger med havsanknytning från både Finland och Sverige. Som ackompanjatör 

medverkade musikern Tom Eklundh (piano och tramporgel). 

 

13.7. Ett gårdstalko ordnades på Havsborg att ställa i ordning Havsborg och dess omgivning inför 

sommarfesten. Lokalen och gården städades, krattades och snyggades upp.  

 

14.7. Sommarfest 

Kl. 12- Loppis/marknad och soppförsäljning på Skolan 
Kl. 12-14 var det program för barnen som ordnades av Tommy Mattsson 

Kl. 20 Dans med LBB på Havsborg 

- Lotteri, pilkastning och försäljning av smörgåsar, våfflor korv mm. Knappa 150 

inbetalande personer och ett netto om ca 50 euro. 
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18.7. Skärgårdsteatern besökte Nötö även denna sommar och spelade för välbesökt hus. 

Föreställningen hette Nysningen. 

 

22.7. Årsmöte. Mötet besöktes av ca 25 deltagare.  

 

26.7. Korpo Sea Jazz höll en Jazz-kväll även denna sommar med ca 63 inbetalande. För musiken 

stod Sonny Heinilä Quartet.  

 

Lö 28.7. kl 19. Blues på Nötö Hembygdsgården. Maisteri T. & Lihan tie., Café Alli 

Teijo Eloranta och hans bänd uppträdde. 

 

4.8. var det brandövning på Nötö där det konstaterades att den gamla släckningspumpen inte 

fungerade. 

  

25.8. Forneldarnas natt på Hembygdsgården 

 

3.11. Allhelgona med soppkväll  

 

Medlemsantalet (de som betalat medlemsavgiften 2012) 141.  

 

 

Pargas den 14.3.2013 

 

 

______________________  _______________________ 

    Anna-Greta Sandell             Pekka Jansén 

        Ordförande                 sekreterare 


