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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2017 

 

 

1 ÅRSMÖTE OCH MEDLEMMAR  

Föreningens årsmöte hölls i Iskmo daghem den 27 april 2017. 12 medlemmar deltog. 

Under år 2017 har styrelsen antagit 2 nya medlemmar. Föreningen hade vid årsskiftet 
153 medlemmar. Medlemsavgiften som var 15 € för enskilda personer och 30 € för en 
familj bosatt på samma adress. 

  

2 STYRELSEN OCH ARBETSGRUPPER 

 Styrelsen har från årsmötet har bestått av Peter Back (av årsmötet vald ordförande), 
Kjell-Owe Ahlskog, Thomas Autio Jan-Erik Back, Helena Puro, Cecilia Hildén, Bengt 
Leander (sekreterare), Jukka Nyman, David Smedman(vice ordförande), och Ola Öster-
backa (kassör). Styrelsen har varit aktiv och sammanträdde 8 gånger under året. 

En arbetsgrupp för friluftsliv har fortsatt som tidigare med ansvar för skidspåret. Den 
bestod av Peter Back, ordförande, Kjell-Ove Ahlskog, Jan-Erik Back, Ruben Lindahl, 
Terese Lindahl, Leif-Åke Loo, och David Smedman.  

 
3 VERKSAMHET 

3.1 Iskmosundens syresättning (ISSP-drift) 

 Syresättningen av Iskmo sund och Skatasund fortsatte under vintern 2016-2017. Pump 2 
i Iskmo sund har inte fungerat som planerat och trots ihärdig felundersökning är pro-
blemet inte löst och pumpen är ur funktion. 

 Under 2017 slutfördes ”ISSP-Drift”-projektet som understötts av NTM-centralen. En 
slutrapport är gjord och utbetalningen av understödet har erhållits. Syrepumparnas drift 
fortsätter dock även under vintern 2017-2018 och de kopplades på 15.11.2017. 

 Syremätningar utför kontinuerligt och en analys av mätresultaten gjord av limnolog 
Helena Puro, utvisar klart högre syrenivåer i vattnet i närheten av pumparna. 

  

 

3.2 Iskmo-Jungsund vandringsled, skede 1 

 Vandringsleden har varit mycket populär sedan den öppnades sommaren 2016. Under 
2017 har 1715 st. anteckningar gjorts i de gästböcker som finns vid leden. 

 Under 2017 har föreningen underhållit ledens grillplatser och röjt vegetationen kring 
leden. En höjning av vissa spångar och anläggning av nya, gjordes också då den regniga 
sommaren ställde till problem.  

  

 

3.3 Iskmo-Jungsund vandringsled, skede 2 

 Planeringen av vandringsleden andra skede inleddes redan i början av 2017 då under-
sökningen av sjöbottnen vid Kråknäs gjordes för att kunna planera den bro som före-
ningen planerar att förverkliga.  

 Projektansökan anhängiggjordes 21.9.2017, godkändes av Aktions Österbottens styrelse 
19.10.2017 och av NTM-centralen 9.11.2017. 
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 Skede 2 utgörs i huvudsak av en bro från den nuvarande leden vid Skatasund över till 

den natursköna udden Kråknässkatan där en ny rastplats ska uppföras med vindskydd 
och grillplats. Bron ska göras som en pontonbro med en mellandel i trä som tillåter pas-
sage av kanoter och småbåtar. Den fria höjden blir 1,45 m och det gör att skotertrafik 
ska ledas upp på stranden. Träarbetet görs på talko. 

 Till skede 2 hör också tillverkning av vedskjul och transport till Kråknässkatan samt 
utprovning av insamling av gäddnate. 

 I juli 2017 hölls ett par talkotillfällen för att testa olika metoder att rensa gäddnate, och 
då kunde man konstatera att krattor och liar inte är tillräckligt effektiva för att kunna åt-
gärda gäddnateproblemet.  

 Projektets totalbudget är 23 900 € och finansieras till 50 % med EU-stöd via Leader. 
Talkoinsatserna värderas till 11 280 € och i egna pengar insätts 670 €. Projektet ska vara 
avslutat 31.12.2019. 

 

3.4 Skidspår  Föreningen har deltagit i Aktion Österbottens temaprojekt Friskinwest med syfte att 
förbättra Iskmo skidspår. Projektet avslutades 30.9.2017.  Hälften av projektets kostnad 
på 8 083,80 € fås som projektbidrag av kommun, EU/staten och resten har föreningen 
lagt in som talkoarbete (3 000 €) och med egna pengar (1 042 €).  

 En utjämning har utförts på en 1,4 km lång del av spåret som börjar vid Iskmo daghem 
och som på andra sidan sjön fortsätter upp på Näsbacken och sedan tillbaka. Sand har 
körts på spårets botten och jämnats ut. En mängd virke som vi fått av kommunen har 
flisats. Större delen av det återstående spåret har försetts med flis på motsvarande sätt.  

 Belysningen har också reparerats och en stolpe som hamnat på sned har rätats upp.  

 

3.5 Information Föreningens webbplats www.iskmosunden.fi uppdateras kontinuerligt med information 
om olika aktiviteter och om vandringsleden och skidspårets aktuella status. Informat-
ionsansvariga under 2017 har varit Ola Österbacka och Helena Puro. 

På Facebook finns en sida med information om föreningen och en grupp där aktuell in-
formation om vandringsleden och skidspåret läggs in, och där medlemmarna också kan 
lägga in egna bilder m.m. 

 

3. Övrigt RAKI2 – Ett av regeringens spetsprojekt 
Miljöministeriet utlyste idéer för det s.k. Raki-programmet där man eftersträvar att alla 
näringsämnen, särskilt fosfor och kväve, så effektivt som möjligt ska tas till vara så att 
de inte sköljs ut i miljön, framför allt inte i Östersjön. 

 Föreningen lämnade in  3.3.2017 ett projektförslag som gick ut på att man skulle utreda 
möjligheterna att återvinna flytbladsväxter såsom gäddnate och spaka biogas eller göd-
sel av dem. Tyvärr gick inte föreningens projektförslag vidare. 

 Naturens dag  - en del av Finland 100 års jubileum 
Lördagen den 20 maj inbjöd föreningen allmänheten till en vårvandring på vandringsle-
den. En fototävling ordnas där presentkort lottas  bland de tre som fått mest gillande 
föreningens Facebook-sida. 

 Trail Run 2017 – löpning på vandringsleden 
Trail Run 2017 ordnades den 28.9.2017. Hela 57 deltagare ställde upp på ett lyckat eve-
nemang. Mycket positiv feedback från deltagarna.   
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4 EKONOMI Bokföringen sköts via Webbhuset som en molntjänst. F:ma OF system har haft ansvaret 

för bokföringen utan vederlag. 

 Under året slutfördes ISSP drift, underhåll av syresättningspumparna, för vilket NTM-
centralen beviljade 1 900 €. Årets kostnader steg till 1 753,77 € och hela projektets till 
5202,03 €.  

 Vidare slutfördes projektet Friskinwest inom Aktion Österbotten för restaurering av 
skidspåret. Utbetalning anlände först 2018. Årets kostnader uppgick till 2 169,82 €. 

 I medlemsavgifter inflöt 1 590 €. Iskmo-Jungsund Trail Run inbringade 685 €. Under-
stöd från Iskmo skifteslag, Norra Jungsunds skifteslag och Södra Jungsunds skifteslag 
uppgick till totalt 1 400 €. 

 Året uppvisade ett överskott på 191,90 €. En frivillig reservering på 3 800 € som gjor-
des 2016 kvarstår i bokslutet med tanke på kommande investeringar för vandringsledens 
andra skede. Föreningen är beroende av medlemsinkomster och bidrag för de förpliktel-
ser som projekten ger. Den ekonomiska situationen är god. 

 

 För alla talkoinsatser och övriga insatser uttalar styrelsen ett varmt tack. 

 

 
Iskmo, den  11 mars 2018 

STYRELSEN FÖR FÖRENINGEN ISKMOSUNDEN RF 

 

 

 

Peter Back    Bengt Leander 
	

ordförande                                               sekreterare 


