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Verksamhetsberättelse 2015 

Nötö Hembygdsförening är en intresseförening vars mål är stärka sammanhållningen mellan öbor och 

fritidsbor samt påverka utvecklingen på Nötö i riktning mot att ön hålls levande. Till verksamheten hör att 

ordna program och stöda servicen på Nötö.  

 

Föreningen hade 193 medlemmar år 2015. Föreningen hade sju styrelsemöten, varav ett sköttes via e-post, 

samt sammankallade föreningsmedlemmarna till ett årsmöte (18.7) på sommaren. 

 

Kafé 

Kafé Alli har skötts av Outi Tulenmaa under de senaste 12 åren. Under våren 2015 kom föreningen 

överens om att konkurrensutsätta kaféverksamheten i syfte om att utforska möjligheter att utveckla 

tjänsterna och utbudet. Föreningen listade önskade kriterier för den fortsatta kaféverksamheten och en 

öppen offertförfrågan annonserades vid årsskiftet. Annonserna lades ut på Facebook 4.9. och i ÅU 7.11. 

och ÅU. Det kom in fem ansökningar.  

 

Renoveringsarbete 

Nötö hembygdsförening äger två fastigheter: Hembygdsgården och Havsborg festlokal. Under 2015 

renoveringar fokuserades mest på Havsborg och köket i Havsborg renoverades. 

  

Talkoarbete var av stor betydelse. Allt målningsarbete, elinstallationer och utbyte av VC-bytta utfördes 

med talko. Material för utebelysning donerades av Nylund-Group. 

Medlemmen Jorma Auer bidrog också med en betydande arbetsinsats för renoveringen av köket.   

Köket målades och mera köksskåp sattes in. Utebelysning installerades på gården. 

På Hembygdsgården måste varmvattenboiler bytas. Toalettbyggnaden målades med talko. 

Förening fick renoveringsbidrag på 3000 € från Hembygdsförbund.  

 

Gästhamnsprojekt 

Föreningen diskuterade med markägare Stefan Gullberg om att restaurera Gullbergs förfallna brygga, som 

ligger mellan bensinbryggan och ångbåtsbryggan och samtidigt erhålla flera båtplatser för besökare. 

Kontakten med Pargas stad och Oppstu markägare (Gustavsson) har också fortsatt för att utreda möjlighet 

att få gästbrygga till Rövarvik. Detta projekt fortsätter ännu under år 2016 och framåt.  

 

Program under året 
 

Midsommar 

Midsommar firades med att midsommarstången kläddes och restes under ledning av Marja Usvasalo. 

Kaféet öppnades med vernissage av Stefan Bremers utställning "Himmel och hav”. 

 

Brandövning och talko.  

Den 27.6. hölls i byhamnen brandövning på förmiddagen och talko på eftermiddagen. Runt 10 personer 

deltog i talkot. 

 

Nötödagen 

År 2015 lanserades Nötödagen som planerats av föreningen under året 2014 och 2015. Konceptets idé är 

att skapa en hel dag av program för alla Nötöbor, gäster och turister i alla åldrar. Planen för Nötödagen var 

att bygga upp det hela kring 5 huvudteman: skärgårdsliv, miljö, företagande, Sport, Historia.  

Nötödagen var mycket lyckad och fick bra feedback av såväl Nötöbor som gäster. Inbetalda till 

kvällsfesten på Havsborg var 148 fullvuxna, 50 barn = 200 deltagare. Nötödagen gjordes enligt ett nytt 

koncept med mera program längs hela dagen.  

 

– Nötöloppet: ca 5 km lopp runt ön. 28 anmälda. Arrangerat av Matts Vikström och Ira Gylling. Det blev 

en stor hit.  

– Berättarkafé på hembygdsgården: ca 30 deltagare. Också det har fått positiv respons och de tankar 
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som föddes där har flera önskat att ska utvecklas.  

– Frågesport om Nötö 

– Hamburgar- och falafelförsäljning utanför butiken vid lunchtid. Mycket lyckat. 

– Kvällsfesten:  

Matservering, dans, lotteri och pilkastning samt visning av filmen Archipelago science fiction - 

skärgården om 100 år. Föreningen ordnade alkoholrättigheter vilket möjliggjorde försäljning av vin, cider 

och öl under festen. Ansvarsperson var Mila Sjöholm. Försäljningen ökade märkbart och var lyckad. 

Kvällen var uppdelad i dans inomhus med orkestern Skärimän´s och dj Bunuel utomhus på 

senkvällen/natten.  

 

Föreningen fick från Svenska Kulturfonden understöd på 1500 € för att arrangera program. 

 

 

Utställningar 

– Under hela juli – månad fanns Skärgårdshavets Biosfärområdes utställning ”Skärgårdshavet under ytan” 

på Havsborg.  

– Naturfotoföreningen Biofoto Finland ställde ut foton från Nötö på Pekka Janséns båthusvägg 

Kl. 19. Skolan. Vernissage hölls 14.7 på dagen på Pekkas brygga. Över 100 besökte vernissagen. 

– Stefan Bremer hade sin utställning "Himmel och hav" / "Taivas ja meri" på Skolan under sommaren. 

Åtta små fotoberättelser 

På kvällen 14.7, hölls tillställningen Åtta små fotoberättelser på Skolan. Biofoto Finlands fotografer 

visade och berättade om sina foton. Ett 30-tal deltog. 

Skärgårdsteatern 

Skärgårdsteatern visade Karlas Karambuli på Havsborg 20.7. 

 

Forneldarnas natt 

Forneldarnas natt firades på Hembygdsgården med kräftskiva den 29.8.2015. Kristin Mattsson, Matts 

Vikström, Katriina Levo, Maria Nyman, och Anna-Greta Sandell var med och ordnade tillställningen, som 

lockade 23 deltagare. 

 

Allhelgona -kvällen   

Kvällen firades 31.11, traditionsenligt med Köttsoppa. Anna-Greta kokade soppan och ca 20 personer lät 

sig smaka. I år firades kvällen utan jaktlaget. 

 

Styrelsen för Hembygdsföreningen år 2015 hade följande sammansättning: 
Ordf. Kristin Mattsson  

Vice ordf. Matts Vikström 

Kassör: Marja Usvasalo 

Sekreterare: Ira Gylling 

Medlemmar: Anna-Greta Sandell, Mila Sjöholm, Jan-Erik Mattsson, Niclas Nylund 

Suppleanter: Pirjo Pennanen & Jaana Novitskij 

 

  

 

 

Kristin Mattsson   

Ordförande  

 

 

Godkänd av årsmötet 23.7.2016 
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