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ISSP avslutas
Vårt andra ERUF-projekt, Iskmosundens
syresättningsprojekt, avslutas officiellt 31.8.
Alla anskaffningar och åtgärder har redan
verkställts och vi håller på att göra projektets
sista utbetalningsansökan.
I våras anskaffades syresättningspumparna
och apparat för mätning av syrehalten, och
nu i sommar har vi skaffat utrustning för
begränsning av vakarna. F:ma Björnström
i Iskmo sköter en delleverans. De ska sättas
upp i höst när pumparna åter förs ut, och
samtidigt sätts också varningskäppar och nät
runt vakarna.

Iskmo-Jungsund vandringsled
Den 10 juli inlämnades vårt nyaste projekt
hos Leader/Aktion Österbotten och efter
det har vi kunnat inleda arbetet. Ett positivt beslut från NTM-centralen hoppas vi få
någon gång i höst. Förundersökningen som vi
genomförde 2014 resulterade i en projektansökan för det första skedet, som pågår till
utgången av 2016. Sedan lämnar vi en dörr
öppen för att genomföra ett andra skede, som
då förbinder en naturstig på Kråknässkatan i
Skatasund med vandringsleden.

Av vandringsleden återstår att fixa spångar i
den nordligaste delen, vid Björnhällfladan.
På västra sidan av Hallonnäsfladan finns en
del som redan nu kan prövas. Den kan nås
från en parkeringsplats som ska rustas upp i
”Kedekroken” med tillstånd av Tistronskärs
väglag och markägaren.
Under hösten behövs många talkotimmar för
att göra klar spångarna, röja växtligheten och
lägga upp infoskyltar. För röjningsarbetet har
vi för projektet skaffat en röjsåg och en motorsåg.
Vi hoppas att du har möjlighet att delta i något av våra talkoteam. Kontakta David Smedman (050 444 0732) eller Peter Back (0440
688 696).

Vi är med på byaloppisdagen!
Lördagen den 5 september kl 10–15 är det
dags för byaloppis och föreningen kommer
att delta vid verksamhetsstället invid Iskmo
daghem. Vi säljer grillkorv, våfflor, plättar
m.m. och ordnar ett lotteri. Vi ger också info
om vandringsleden.
Föreningen har i detta nu nästan 120 medlemmar. Om du ännu inte är medlem kan du
anmäla dig genom ett webbformulär som nås
via föreningens webbplats www.iskmosunden.
fi – klicka på Bli medlem till höger – eller
genom att kontakta någon i styrelsen.
Mera info finns här:

www.iskmosunden.fi
https://www.facebook.com/
groups/iskmosunden/

