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Stugavfall till domstol
för en hel by.

Många, men inte
alla är inte nöjda
med Kimitoöns
avfallsservice.

Men Johan

Monica Sandberg |
421 535/monica.sandberg@fabsy.fi

Avfallsmängderna
från
Kimitoön har minskat 25
procent under januari-maj
jämfört med samma tid i
fjol.
–Orsaken är att vi vid nyår
gick över till ett system där
alla fastigheter har eget
kärl, man betalar bara enligt
vilken mängd avfall man
producerar. Ju mindre kärl
och längre tömningsintervall, desto billigare, säger
miljösekreterare Ville Wah teristo.
Han tillägger att öborna är
nöjda också över att nu ha

Går till domstol. Kimitoöns
tolkning av hur stugägare
ska göra med sitt avfall kan
inte till alla delar stämma,
säger Johan Sundqvist.
kortare väg till sina sopkärl,
eftersom de står på egen
gårdsplan åtminstone om
man bor på fasta Kimitoön,
Lövölandet och Kasnäslandet. I skärgården fortsätter
man med kärl gemensamma

Sundqvist i
Söderlångvik är inte nöjd,
tvärtom tänker han besvära
sig till Åbo förvaltningsdomstol.
– Jag får inte ta avfallet
från sommarstugan hem
utan måste betala skild
avgift trots att stugan är i
samma kommun. Dessutom
har jag fått veta, att då jag
kommer i land från stugan,
vid en brygga längst inne i
Dalsbrukshamnen, måste jag
ta avfallet till insamlingen
vid Ämbetshuset. Det blir
att köra en halv kilometer
extra varje gång i stället för
att ta påsarna med mig i
bilen hem, vilket vore mycket mer miljövänligt, säger
Sundqvist.
Han förvånar sig också
över att kommunen i beslutet i hans avfallsfråga hänvisar till ett protokoll av den 15

maj, utsatt till påseende den
5 maj.

Wahteristo säger att avfallslagen ändrade 2004; nu
måste man betala för avfallet
både från fast bostad och
stuga även om de finns i
samma kommun.
– I Kimitoön har vi gått in
för en tolkning att bara de,
som har båtplats vid egen

strand eller nära hemmet,
om de ansöker och beviljas
denna undantagsrätt, kan ta
stugavfallet hem till sin fasta
adress. Har man båten
annanstans finns risk att
man på vägen kastar avfallet
i någon annan bytta.
– Beträffande protokollet
har jag skrivit fel, det borde
ha stått att det satts till påseende den 16 maj.

AVFALL
Kimitoön

Rouskis sköter avfallshanteringen för hela
Kimitoön
De allra flesta husägare har gått med i systemet med fastighetsvisa kärl; de som vägrat
ska granskas i sommar
Rouskis har nu kollat registren och hittat
400 stugor till så totalantalet fritidshus är
5 300
Minimiavgiften är 40 euro. Också om man har så litet sopkärl och
lång tömningsintervall att det skulle bli mindre, debiteras 40 euro,
som används för nyttoinsamlingspunkter, register etc.
Har man kompost, kan tömningsintervallen på glesbygden vara 8
veckor och i tätorten 4 veckor.

Westanfjärd. Så stavades namnet förr, därför har Charlotta
Henriksson valt att pryda bakelsen med ett dubbelt W. Foto:

Blommor. Just nu har Charlotta Henriksson sitt urval som allra störst.

Monica Sandberg

Blommor och bakelser
Fullt upp för unga företagaren Charlotta
Henriksson i Västanfjärd.
Monica Sandberg | 421 535/monica.sandberg@fabsy.fi
Arbete nästan dygnet runt –
det är det som gäller just nu
för 26-åriga Charlotta Hen riksson i Södersundvik,
Västanfjärd.
Dels har hon tagit över

sina föräldrars växthus och
driver dem nu i egen regi,
med försäljning hemifrån av
många
slags
blommor,
kryddväxter och en del
grönsaksplantor.

Dessutom har hon lanserat ”Västanfjärdbakelsen”
som i sommar ska säljas
bland annat i lanthandeln
Knallis i Västanfjärd.
– Eftersom jag utbildade
mig till bagare och konditor,
innan jag blev trädgårdsmästare, var det en Västanfjärdsbo som föreslog att jag
skulle göra en Västanfjärdbakelse till minne av vår

gamla kommun.

Efter lite funderande blev det
en bakelse som är en riktig
upplevelse: Choklad och
rom men också lokala råvaror som vetemjöl från öns
kvarn, lokalt producerade
ägg samt äppelmos och
äppelmust från familjen
Henrikssons egen äppelodling.

– Nästa sommar kanske
jag kan servera bakelsen i ett
eget sommarcafé. Åtminstone funderar jag i den riktningen men ännu är det för
tidigt att säga något bestämt
i den frågan. I sommar blir
det som sagt försäljning via
Knallis eller så kan intresserade ringa in beställningar
direkt till mig, säger Charlotta Henriksson.

Flytta till Kimitoön - absolut!
Bekanta dig med vårt mångsidiga
tomtutbud på adressen
www.kimitoon.fi/tomter

HALLÅ DÄR
Kristin Mattsson
vid Finlands öar,
föreningen för öbor

Representanter för öar i Finland, Sverige, Estland och på
Åland samlas under två
dagar i Åbo kring ett EU-projekt.
Vad gör ni?
– Vi planerar ett gemensamt Östersjöprojekt. Nu
planerar vi budget och skriver ansökan som ska vara
inlämnad den 15 oktober. Vi
ansöker om Interreg-pengar
inom Central Baltic-projektet.
Vad går Östersjöprojektet
ut på?
– Vi ska välja ut några öar
från varje land, plus Åland,
som ska utvecklas till vad vi
kallar gröna öar. Det betyder
att de ska jobba för att bli
oberoende vad gäller energiförsörjning, avlopp och
sophantering. Tanken är att
använda mer lokalproducerat, samtidigt som så lite
som möjligt lämnar ön. Till
exempel kan öarna satsa på
energi från solpaneler eller
biogas, kompostera och
återanvända så mycket som
möjligt.
Vilka öar kan delta?
– Vilka det blir är inte
fastställt ännu. Det blir maximalt 3–4 öar per region.
Öarna får inte ha fast vägförbindelse men bör ha fastboende invånare. Om det
finns intresse går det bra att
ta kontakt med mig. Vilka
öar som kan delta i projektet
avgörs slutgiltigt i början av
2010. Hela ön ska understöda idén.
Vilka fördelar kan en ö ha
av att vara med?
– Genom projektet vill vi
utveckla miljötänkandet. Om
ön lyckas bli mer självförsörjande drar det också ned
på kostnaderna. Ön blir certifierad som ”Green island”
(grön ö) och fungerar som
modell för andra.
Mia Henriksson

