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Bland annat följande evenemang ordnade hembygdsföreningen under 2019.
Datum

Beskrivning

20.4.2019 Påskbrasa i Vestervikstranden
20.7.2019 Gerby-Vestervikdagen på Strömsö
13.12.2019 Luciatåg och julöppning vid Hannas stuga

Besökarantal
(circa)
150
1000
100

Evenemang
Påskbrasa vid Vestervikstranden
Föreningen ordnade påskbrasa för tredje året i rad vid Vestervikstranden Lördagen 20.4.2019. Man
ordnade samtidigt med öppet hus och krovgrillning vid bufettin samt ponnyridning i samarbete med
Stall Hellman. Föreningen samlade även in namn till förmån för en ny lekpark i Västervik by. Mera om
detta längre ner i denna årsberättelse. Tyvärr var det allmänt förbud att uppgöra eld på påskdagen så
man eldade inte brasan. Ordförande uppstädade dock upp området med sin Valmettraktor, vartefter
att riset hade transporterats till Vaskolts kraftverk.
Gerby-Vestervikdagen på Strömsö
Föreningen ordnade Gerby-Vestervikdagen på Strömsö för tredje året i rad. Lördagen 20.7.2019
serverade hembygdsföreningen tillsammans med Vestervik marthaförening på laxsoppa som Fia Fred
hade kokat ihop. Man samarbetade med Gerby UF och Singsby hembygdsföreningen genom att hyra
några bord av dem. Övriga lokala föreningar som deltog i evenemanget var bland annat GerbyVestervik skärgårdsförening. Hembygdsföreningen ordnade med bilutställning på dagen och i
samarbete med den lokala fotbollsklubben BK-48 ordnades en byakamp i fotboll mellan Gerby och
Vestervik. Detta år vann Gerby fotbollsmatchen efter den spännande förlängningen i form av
straffsparkar. Gerby vann också den därpå följande dragkampen byarna emellan. Vi får hoppas att
byakampen återkommer år 2020! För barnen hade föreningen hyrt en hoppborg och under dagens
lopp fanns det möjlighet att hyra loppisbord.
På dagen spelade JB’s West Coast Band och Vasa stads sommarartister Emma Dahl, Emma Katajamäki
och Joona Keturi. På kvällen spelade TwoZides samt Allan and the Astronauts med gästartisten Viktor
Hurmio. Besökarantalet i årets evenemang var rekordstort och även ekonomiskt sett gick
evenemanget denna gång jättebra.
Luciatåg och julöppning vid Hannas stuga
För femte året i rad ordnade hembygdsföreningen i samarbete med Stall Hellman luciatåg genom byn
Fredagen 13.12.2019. Luciatåget startade vid Gerby skola och man tågade ända till Hannas gård där
det var live musik med hembygdsföreningens eget Julband! Det var julmarknad på Hannas gård och i
museistugan hälsade Hanna gästerna välkomna och även byns gamle trollkarl Ytägårds-Janne var på
plats.
Föreningsmöten
7.4.2019 höll föreningen stadgeenligt vårmöte i Vestervik bystuga. Bokslut och
verksamhetsberättelse för år 2018 presenterades. Man kunde uppvisa en fortsatt god ekonomi och
bokslutet godkändes enhälligt. Några specialärenden behandlades under mötet, till exempel synade
man styrelsens förslag till nya stadgar samt förde en diskussion om Västerviks nya lekpark.
22.5.2019 höll man ett föreningsmöte där föreningens nya stadgar slutligen godkändes. Se bilagan.
Föreningens styrelse för år 2019: Marcus Hellman (ordförande), Heli Pakkanen (vice ordförande), Eeva Simons
(sekreterare), Annika Wiklund (kassör), Stefan Asplund, Tommy Fred, Fia Fred, Louise Reinikka samt U-P Nyman
(suppleant).
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Övrig verksamhet
I rollen som invånarförening har styrelsen jobbat tillsammans med Vasa stad för att få till en ny lekpark
i Västervik, målsättningen är att projektet fortskrider år 2020. Efter diskussioner med Vasa stad
strandade tanken att staden skulle bygga en ny lekpark på Västervik UF’s föredetta tomt även kallad
”Maggas park”. En ny plan uppgjordes så av styrelsen; Vasa stad har gett föreningen lov att anlägga en
sandlåda, bänkar och bord på Hannas stugas tomt. Ordförande anskaffade byggnadslov för staket och
grind till Hannas stuga, idén är att begöra offert av någon byggare och lekparken skulle vara färdig för
invigning passligt till 1:a Maj 2020.
Föreningen samarbetar även med Gerby områdeskommittee där föreningens representant är Eeva
Simons samt ersättare Marcus Hellman. Områdeskommittén har gett föreningen i uppdrag att jobba
med utveckling av motionsbanan vid Gerbyberget. Initiativtagare till projektet är Melinda Backlund
och man har haft en rad möten om projektet hos Vasa stads idrottssektion och på plats.
Föreningens verksamhet och evenemang har under 2019 uppmärksammats i lokal press, bland annat i
Vasabladet och Pohjalainen.
Föreningens hemsida finns på yhdistysavain: http://gerbyvastervik.yhdistysavain.fi/. På hemsidan finns även
information om föreningensverksamhet, stagdar, vandringsrutter med tillhörande kartor, Hannas stuga, osv.
Föreningen upprätthåller en facebook-sida vilken heter Hannas stuga: https://www.facebook.com/hannasstuga/
Information gällande Gerby-Vestervikdagen publiseras på en separat facebook-sida:
https://www.facebook.com/gerbyvestervikdagen/
Ekonomi
Föreningen har under år 2019 kunnat uppvisa en god ekonomi, mycket tack vare succéen 20.7.2020 på Strömsö.
Medlemmar
Vid utgången av år 2019 hade föreningen 115 betalande medlemmar. Medlemsavgiften för 2019 var 10 EUR per
vuxen och för familjer med 2 vuxna och barn är avgiften 25 EUR/ familj.
Västervik, 24.1.2020
Marcus Hellman, Puheenjohtaja/ Ordförande
Puh/ Tel. 040-7689994

