VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2017

Året 2017 var föreningen Rädda Lumparns fjärde verksamhetsår. Föreningen grundades som ett
gräsrotsinitiativ av invånarna runt Lumparn som var bekymrade för sina närvatten, dvs själva
Lumparn och dess vikar. Under föreningen fjärde år lades speciellt fokus på att genomföra konkreta
projekt, inviga färdiga projekt och driva på att privata och offentliga aktörer tar sitt ansvar för
vattenkvaliteten.

Allmänna målsättningar
Föreningens syfte är enligt föreningen stadgar att förbättra vattenkvaliteten i Lumparn och dess
viksystem, öka kunskapen och intresset för lokalt vattenskyddsarbete, stöda fiskevårdsinsatser samt
möjligheten till rekreation.
Föreningen fullföljer sitt syfte genom att:
•
•
•
•

initiera, koordinera, stöda och genomföra konkreta vattenskyddsåtgärder I området
informera om Lumparns tillstånd, uppföljning av det och de utförda åtgärderna
opinionsbildning för att väcka intresse och öka förståelsen för Lumparns vattenmiljö
ansöka om finansiering för åtgärder

Verksamhet 2017
Verksamheten byggde på stadgarnas syftesparagraf, dvs konkreta vattenskyddsåtgärder, information
om Lumparn, opinionsbildning och öka förståelsen samt ansöka om finansiering.

Konkreta vattenskyddsåtgärder
Föreningen har identifierat sin roll gällande konkreta vattenskyddsprojekt som följande: att hjälpa till
med att identifiera de rätta områdena och rätta åtgärder för dessa. Vidare hjälper föreningen till med
att ta fram projektplaner för konstruktionerna och söka finansiering om sådant behov finns.
Föreningen finns som stöd och pådrivande för att projektet ska genomföras. Konkreta åtgärder kan
t.ex. vara intelligenta skyddszoner, våtmarker, gäddfabriker, restaurering av badstränder etc.

Integrerade skyddszonen i Kapellviken
Den integrerade skyddszonen vid Kapellvikens södra del i Lumparland, som byggdes 2016, invigdes
den 20 juni med dragspelsmusik och korv med bröd. Tillställningen var välbesökt och mycket trevlig
och uppskattad. Peter Feuerbach, som planerat och genomfört projektet, deltog på tillställningen. Ca
40 personer deltog på invigningen.
Samma dag besökte även Peter Feuerbach ett nytt potentiellt projekt i Snicknäs tillsammans med
markägarna. En avvägning av området gjordes varefter Peter Feuerbach gjorde en projektplan för
områden under hösten.

Storängsdiket
Under sommaren konstruerades en reningsdamm vid Storängsdikets mynning i Jomala invid
naturbruksskolan/ Ålands landsbygdscentrum. Projektet planerarades av Peter Feuerbach och
finansierades till 60 % av LEADER-medel. Reningsdammen ligger på landskapsregeringens mark och
ett tioårigt arrendeavtal har gjort mellan Landskapets fastighetsverk och Rädda Lumparn. Föreningen
står som huvudman för projektet.
Arbetet inleddes den 20 juni, på Peter Feuerbach gick igenom projektet med entreprenören Åkeri
Söderström & Karlsson Ab. Arbetet spreds ut under sommaren utgående från entreprenörens
tidtabell och var färdigt i början av september. Björn Gustbee dokumenterade byggnadsfasen genom
fotografering och Tom Wiklund gjorde en treminuters drönarfilm av konstruktionsfasen.
Media visade stort intresse för projektet med intervjuer i båda radio och tidningarna. Projektet
presenterades även på European Cooperation Day den 20 september i Mariehamn.

Informationsspridning och opinionsbildning
Finbyområdet
Den 21 juni arrangerade föreningen seminariet ”Ett år sedan dikesvandringen i Finbyområdet – vad
har hänt” på Klippan i Sund. Under seminariet berättade vattenvårdsexpert Peter Feuerbach om sin
rapport och iakttagelser från området, Fastighetsverket om sina planer för Guttorp, Lennart Joelsson
om vattenrening i RAS-anläggningar, Bengt Karlsson från Ålandskomposten om sina planer och
Mikael Wennström från miljöbyrån om exempel på vad man kan göra för att förbättra
vattenkvaliteten och om ett kommande samarbetsprojekt för att förbättra och restaurera Finbys
dikessystem. Carina Karlsson avslutade med en vision om hur Träsket mår om 50 år. På evenemanget
deltog ca 30 personer.
Den 31 oktober besökte konsult Fredrik Holmberg från Alcontrol föreningen. Besöket inleddes med
lunch tillsammans med ordförande Danne Sundman, viceordförande Carina Aaltonen,
styrelsemedlemmarna Torbjörn Sjöblad och Mikael Wennström samt föreningens sekreterare Lotta
Nummelin.
På eftermiddagen besökte Fredrik Finbyområdet tillsammans med Torbjörn Sjöblad, Mikael
Wennström och Lotta Nummelin från föreningen och Ann Nedergård från Ålands Vatten. Före
besöket hade Fredrik fått tillgång till kartor och tidigare utredningar gjorda i området. Fredrik tog
prover i dikena mellan sjöarna och analyserade dem på sitt labb. Föreningen fick tillgång till
resultaten.
På kvällen arrangerade föreningen seminariet ”Smutsiga vatten blir rena – hur gör man?” för
allmänheten på Ålands hotell- och restaurangskola, där Fredrik berättade om erfarenheterna från
Växsjö och andra ställen i Sverige, sjörestaurering och han gav tips på vad vi kunde göra i
Finbyområdet. På evenemanget deltog ca 25 personer.

Studieresa
Den 23-24 april arrangerade föreningen en studieresa till Värmdö. På resan deltog 10 av föreningens
medlemmar. Den första dagen guidades gruppen av Johan Rudin och Oscar Olseryd från Sveriges
Sportfiskare, som visade upp tre fiskevåtmarken som Sveriges Sportfiskarna konstruerat. Gruppen
övernattade på Säby Säteri. Följande dag bekantade sig gruppen med Björnöfjärden, där projektet
Levande kust gjort ett flertal åtgärder kopplade till jordbruk, fiske och enskilda avlopp. Som guider
fungerade Linda Kumblad och Emil Rydin.

Vattenvård i skogsbruket
I samband med föreningens årsmöte den 5 april arrangerade föreningen ett seminarium om
skogsbrukets effekter på vattenmiljön på Ulfsby gård. Som expertföreläsare fungerade Martin
Jentzen från Sverige. Mikael Sandvik från skogsbruksbyrån presenterade vad som pågår inom sektor
på Åland. Seminariet var välbesökt med 35 deltagare, med stor representation från
skogsbrukssektorn.
På dagens före seminariet bjöd miljö- och näringsminister Camilla Gunell på lunch. På lunchen deltog,
förutom minister och Matron Jentzen även Mikael Sandvik från skogsbruksbyrån, Ray Holmlund från
fastighetsverket och som föreningens representanter Danne Sundman, Carina Aaltonen och Lotta
Nummelin.
Följande dag var Martin Jentzen på fältbesök med Ray Holmlund, landskapsregeringen, samt med
Ann Nedergård och Christian Nordas, Ålands Vatten och Mikael Wennström, landskapsregeringen.

Uppmärksammande av pumpstationer
Föreningens uppmärksammande av bräddande pumpstationer har under året lett till att flera
kommuner åtgärdat sina pumpstationer, bland annat med att sätta fungerande larm på dem.

Fiskevårdsåtgärder
Föreningen Rädda Lumparn hade under 2016 planerat i samarbete med bland andra Ålands
fiskevårdsförening en förstudie för att kartlägga potentiella fiskleksområden och sammanställning av
fiskevårdsprojekt som gynnar fiskebestånden. Projektet togs under året över av fiskeribyrån på
Ålands landskapsregeringen, som anställde en koordinator för projektet under hösten.

Medlem i LEADER
Föreningen hade en representant i föreningen LEADERs styrelse.

Internationella samarbete
Samarbetet med Rädda Burgsviken på Gotland fortsatte. Carina Aaltonen och Lotta Nummelin
representerade Rädda Lumparn på Forum Östersjöns rådgivande kommittees möte i Vamlingbo den
1 juli och höll en presentation om Rädda Lumparns verksamhet.

Kommunikation
En viktig del av föreningens verksamhet handlar om kommunikation, både internt till föreningens
medlemmar, och extern till invånarna i Lumparns tillrinningsområde, på Åland och i hela
Östersjöregionen.

Hemsida och facebook
Föreningens hemsida utvecklades och uppdaterades under året. Föreningens Facebook-sida hade
717 gillare i slutet av året, dvs 27 fler än i början av året. Den mest populära posten handlade om
projektet i Storängsdiket som nådde 2 929 användare.
Föreningen öppnade en egen Youtube kanal i januari.

Synliggörande av föreningen på evenemang
Föreningen ordförande Danne Sundman och viceordförande Carina Aaltonen presenterade
föreningens verksamhet den 22 mars på Östersjöns dag under evenemanget ”Östersjön på en timme
och 7 minuter – powered by Pecha Kucha” i Mariehamn.

Media
Föreningen uppmärksammades i media bland annat följande artiklar och inslag:
6 april. Föreningen Rädda Lumparn diskuterade skogsbrukets miljöpåverkan. Ålands radio
6 april. Våtmark ska skydda Lumparn från Ålands största dike. Ålands radio
21 juni. Rädda Lumparn arrangerar möte. Ålands radio
30 juni. Våtmark ska rädda Lumparn. Nya Åland.
4 juli. Krafttag för bättre rening. Nya Åland.
17 juli. Nu ska Guttorps utsläpp åtgärdas. Ålandstidningen
6 september. Storängsdikets reningsdamm växer fram. Ålands radio
6 september. Reningsdamm ska stoppa kväve och fosfor. Ålands radio
15 september. Dammbygge som fosforfälla. Landsbygdens Folk
Föreningen har annonserat i de båda lokaltidningarna om årsmötet och skogsseminariet och om
seminariet ”Smutsiga vatten blir rena – hur gör man?”.

Organisation
Medlemmar
I slutet av året hade föreningen 54 personmedlemmar och 4 organisationer. Medlemsavgiften var
under året 10 euro för vuxna, 5 euro för barn och 100 euro för organisationer.

Årsmötet
Årsmötet hölls den 5 april på Ulfsby gård i Jomala. Stadgeenliga ärenden, som samt
verksamhetsberättelse och bokslut samt verksamhetsplan och budget behandlades. På årsmöte
valdes Håkan Lundberg till verksamhetsgranskare.

Styrelsen
Föreningens verksamhet handhas av en styrelse, som består av ordförande och sex medlemmar
jämte sex suppleanter. Under året 2017 bestod styrelsen av Danne Sundman (ordförande), Carina
Aaltonen (viceordförande), Brage Wilhelms, Agneta Sviberg, Rose-Marie Eriksson, Linda Pussinen och
Mikael Wennström. Som suppleanter fungerade Tomas Mörn, Inger Andersson, David Ståhlman,
Henrik Beckman, Torbjörn Sjöblad och Karl-Anders Lindholm.
Styrelsen sammanträdde sammanlagt under åtta protokollförda styrelsemöten under året.

Föreningssekreterare
Som föreningssekreterare anlitades Lotta Nummelin på timbasis.

Ekonomi
Föreningens intäkter består främst av medlemsintäkter samt projektbidrag. Medlemsintäkternas
andel var 550 euro. Föreningen fick ett bidrag från PAF-landskapsmedel på 25 000 euro. Utgifterna
bestod främst av köpta tjänster, annonsering av föreningen evenemang och resekostnader.

Resultaträkning 1.1.-31.12.2017
ORDINARIE VERKSAMHET
ADMINISTRATION OCH PROJEKT
Projektbidrag, LEADER
Övriga intäkter

2017

2016

7 800,00
460 ,00
8 620,00

0,00
0,00
0,00

Personalkostnader

0,00

0,00

Avskrivningar

0,00

0,00

-4 941,56
-729,00
-1 663,47
-11 941,58
-13 000,00
-1 015,00
-1 260,80
-2,90
-230,94
-20,00
-29,34
-34 834,59

-855,03
-234,00
-1 862,02
-6 900,00
0,00
-70,00
-573,80
0,00
-147,56
-20,00
0,00
-10 662,41

-26 574,59

-10 662,41

550,00
550,00

600,00
600,00

59,31
0,00

47,88
3,05

59,31

50,93

0,00
0,00
59,31

0,00
0,00
50,93

-25 965,28

-10 011,48

25 000,00

25 000,00
25 000,00

-965,28

14 988,52

Övriga verksamhetskostnader
Resekostnader
Kost och logi
Information o annonser
Köpta tjänster
Entreprenad
Hyror och arrenden
Möten, seminarier
Kontorskostnader
Webbkostnader
Betalda medlemsavgifter
Övrigt

RESULTAT AV ORDINARIE VERKSAMHET
TILLFÖRDA MEDEL
Intäkter
Medlemsavgifter
INVEST-O FINANSIERINGSVERKS.
Intäkter
Ränte och dividendintäkter
Kursdifferens
Kostnader
Övriga finan. kostnader

RESULTAT
ALLMÄNNA UNDERSTÖD
PAF

RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT

Balansräkning 31.12.2017
Aktiva
BESTÅENDE AKTIVA
Materiella tillgångar
Maskiner o inventarier
Maskiner o inventarier
Avskrivningar o värdeminskningar
Placeringar
Aktier o andelar
Aktier och andelar
RÖRLIGA AKTIVA
Långfristiga fordringar
Övrig fordringar
Fordringar projektstöd
Övriga korta fordringar
Kassa och bank
Ålandsbanken

AKTIVA TOTALT

2017

2016

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

7 800,00
0,00
7 800,00

0,00
0,00
0,00

20 261,66
20 261,66

27 635,44
27 635,44

28 061,66

27 635,44

27 635,44
-965,28

12 646,92
14 988,52

26 670,16

27 635,44

1 391,50
1 391,50

0,00
0,00

0,00

0,00

28 061,66

27 635,44

Passiva
EGET KAPITAL
Verksamhetskapital
Verksamhetskapital
Räkenskapsperiodens under-/överrskott
Kortfristiga skulder
Övriga kortfr. skulder

Resultatregleringar
PASSIVA TOTALT

