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

sommaren. 

 

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 2014. 

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

kvar i Pernäs hamn. Föreningens största projekt år 2013, släckningsvagnen, blev slutfört i maj. 

Pengarna, ca 20.000 €. för vagnen fick föreningen från understöd av Nagu Närservicenämnd, 

Brandskyddsfondet samt från donationer av privatpersoner och Nötö Fiskelaget Understöden 

räckte till för att täcka vagnens investeringskostnad. På sommaren anordnades två brandövningar.  

 

Nötö hembygdsförening äger två fastigheter: Hembygdsgården som tidigare fungerat som skola 

på Nötö samt Havsborg som fungerar som festlokal. År 2013 gjordes följande renovationer på 

hembygdsgården: Tidigare införskaffade stuprännor monterades på plats, köksskåpen förnyades 

och en diskmaskin köptes och installerades. Installationen av stuprännorna finansierades av ett 

understöd som fåtts år 2012 av Hembygdsförbundet (2400 €). För köksrenoveringen fick 

föreningen bidrag år 2013 också av Hembygdsförbundet 2900 € och av kulturfonden 2800 €. 

Köksskåperna införskaffades med hembygdsförbundets bidrag och jobbet betalades från 

kulturfondens bidrag.  

 

Som talkoarbete har gjorts målningsarbeten av Hembygdsgårdens fasad, städning av gårdsplan 

och byggnader. Som ett stort talkoarbete städades Hembygdsgårdens uthus. Alla fester och 

publikevenemang har sköts med talkokraft.  

 

Föreningen har fått verksamhetsbidrag av Kulturfonden 1500 €, av Pargas Stad 200 €. Dessutom 

fick föreningen 400 € i understöd av Pargas Stad för att ordna barnprogrammet Nötö festen 19-

20.7.2013. 

 

 

21.6. Midsommar och vernissage 

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

samlades kl. 18 för att göra midsommarstången 

 

29.6. Vernissage på Hembygdsgården 

Öppning av Rosa Liksoms utställning. Aspö spelmän uppträdde med dragspelsmusik på 

vernissagen. Vernissagen var välbesökt.  

 

22.6- 12.8 Kafé hölls som tidigare somrar av Outi Tulenmaa  

 

30.6. Brandövning med Nötö Hembygdsförenings nya släckningsutrustning hölls.   

 

7.7. kl 14. Högmässa i Nötö kyrka.  

 

7.7. Var det sommarsång 2013 – Nötö kyrka gästades av sjungande skådespelarparet Marika 

Westerling och Antti Timonen. De uppträdde tillsammans med Riko Eklundh och 

ackompanjerades av Tom Eklundh 

 



Nötö Hembygdsförening rf 
13.7. Var det årsmöte på Hembygdsgården.  

 

17.7. Besökte Skärgårdsteatern Nötö med pjäsen Sjunde budet – Stjäl lite mindre av Dario Fo 

 

19.7. Camera Obscura med Hans G Hästbacka, fotografering med lådkamera på Nötö för barn 

och ungdomar med fortsättning på lördagen 20.7. 

 

20.7. Sommarfest 

Kl. 12- Loppis/marknad och soppförsäljning på Skolan 
Kl. 12-14 Fortsättning på Hans G Hästbacka Camera Obscura, fotografering med 

lådkamera på Nötö. 
 

Kl. 20 Dans med E-Band på Havsborg 

- Lotteri, pilkastning och försäljning av smörgåsar, våfflor korv mm. Knappa 140 

inbetalande personer 

 

 

 

 

25.7. Korpo Sea Jazz höll en Jazz-kväll även denna sommar med ca 70 inbetalande. För musiken 

stod Mopo.  

 

31.8. Forneldarnas natt på Hembygdsgården. 

 

2.11. Allhelgona med soppkväll  

 

Medlemsantalet (de som betalat medlemsavgiften 2013)  136.  

 

 

Pargas den 14.3.2014 
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