
Till fullmäktige i Kimitoöns kommun. 

Västanfjärds Pensionärsförening är en ideell förening vars främsta uppgift är att 

erbjuda meningsfull sysselsättning för sina medlemmar. Till vår uppgift hör 

också att uppvakta myndigheter i frågor som berör de äldre i samhället.  

Finlands Svenska pensionärsförbund, dit även vår förening hör, firar i år 50 år. 

För att synliggöra det har alla lokalföreningar uppmanats att till sina 

hemkommuner lämna in en motion om saker som eventuellt kunde förbättras 

på ifrågavarande ort, eller naturligtvis också lyfta fram sådant som redan 

fungerar bra. 

Vi vill av den anledningen framhålla att de kommunala inrättningar som ännu 

verkar inom ”Västanfjärds kommuns område” under inga omständigheter får 

dras in. I det här fallet tänker vi naturligtvis på åldringshemmet Silverbacken, 

biblioteket, daghemmet och Västanfjärds skola. 

Västanfjärd är en liten ort och kommer troligtvis att så förbli. Det är därför 

självklart att all kommunal verksamhet som bedrivs här kommer att ske i små 

enheter, som naturligtvis inte alltid är den mest optimala ekonomiska 

lösningen. Vår åsikt är ändå, att bara för att vi är få skall vi inte drabbas av 

oskäliga indragningar av samhällelig verksamhet. 

Olika föreningar har tidigare kostnadsfritt haft möjlighet att utnyttja 

mötesrummet på biblioteksvinden för sina möten. Den förmånen togs för en 

tid sen av någon anledning bort, vilket vi beklagar. Vår önskan är att 

kommunen återtar sitt beslut att uppbära hyra för möteslokalen på 

biblioteksvinden av åtminstone ideella föreningar, som med sin verksamhet 

bidrar till att trivseln och den det allmänna välbefinnandet ökar på orten. 

Landsvägen från åldringshemmet respektive pensionärsbostäderna till den 

närliggande matbutiken saknar gångbana. För att de som bor på nämnda 

inrättningar tryggt ska kunna färdas mellan bostaden och butiken bör 

kommunen med det snaraste inleda en process som tar sikte på att en 

gångbana i Lammala centrum i rask takt blir förverkligad. 

 

Styrelsen för Västanfjärds Pensionärsförening rf  

 


