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Kutsu vuosikokoukseen 26.3.2015 klo 18.00
Vuosi 2014 oli yhdistyksessämme hyvin vilkas vuosi.
Toteutimme kaksi EU-hankketta ja kolmas käynnistettiin.
Iskmonjärvien esitutkimusprojekti (UPI) päättyi
30.9.2014 ja sen loppuraportti julkaistiin loppuseminaarin yhteydessä 27.8. Suomen- ja ruotsinkielinen
raportti löytyy yhdistyksen verkkosivuilta.
Iskmoleden – vaellusreitin esitutkimusprojekti: Aktion
Österbotten/Leader-tuen avulla toteutettiin vaellusreitin suunnittelu vuonna 2014. Projekti päättyi vuodenvaihteessa ja projektiraportti on työn alla ja julkaistaan
piakkoin verkkosivuillamme. Vaellusreitin alustava
kartta on jo nähtävillä. Projektipäällikkönä toimi
David Smedman apunaan Peter Back. Myös Jonathan
Back palkattiin muutamasi tunniksi vaellusreitin maastomerkitsemistä varten.
Suurin osa työstä on liittynyt sopimusten tekoon
maanomistajien kanssa. Erilaisia reittivaihtoehtoja tutkittiin mutta kun kaikkien maanomistajien kanssa ei
päästy sopimukseen niin alkuperäistä reittivaihtoehtoa,
joka olisi kattanut neljää järveä, ei voitu toteuttaa. Sen
sijaan reitti laajennettiin pohjoiseen ja muutettiin siten
että reittiin sisältyvät sekä Hallonnäsfladan että Björnhällfladan. Reitti on jo merkitty maastoon ja voidaan
kevään aikana ottaa suurimmaksi osaksi käyttöön.
Jotta reitistä tulisi mukava, tarvitaan vielä pitkospuita
ja siltoja muutamiin paikkoihin.
Suunnitelmissa on purkaa hiihtoladun vanhat sähköpylväät Björkholmsbackenin kohdalla ja käyttää niitä
silta- ja pitkospuumateriaaleina. Mustasaaren kunta
on myös myöntänyt avustuksen materiaalihankintoja
varten.
Jotta voisimme toteuttaa grillipaikkoja, tuulensuojia ja suurempia siltoja tarvitsemme lisärahoitusta ja
odotamme tällä hetkellä hakuohjeita uutta projektihakemusta varten. Tavoitteena on myös asentaa reitin
varrelle linnuista ja kasvistoista ja alueen historiasta
kertovia kylttejä. Myös reitin infotauluja tullaan hankkimaan.
Viime marraskuussa kävimme neuvotteluja kunnan
kanssa uudesta projektista joka olisi toteutettu yhdessä
Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n kanssa. Projektin
tarkoituksena oli selvittää kunnallisen viemäriverkoston saatavuutta tai vaihtoehtoisesti suunnitella omaa
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jäteveden puhdistuslaitosta. Valitettavasti tämä hankealoite kaatui kun kuntarahoitusta ei saatu.
Uusin projekti on Iskmonjärvien hapetusprojekti,
ISSP joka on ELY-keskuksen alaisuudessa oleva
EAKR-hanke. Se käynnistettiin virallisesti joulukuussa
mutta tullaan toteuttamaan talven ja kevään aikana.
Projektipäällikkönä toimii Bengt Leander ja projektivastuullinen on Thomas Autio. Projektin ohjausryhmä
kokoontui hiljattain ja ensimmäisessä kokouksessa
valittiin ohjausryhmän puheenjohtajaksi Thomas
Autio. Ohjausryhmän jäsenet ovat Peter Back, Henrik Backlund, Kim Ehrs, Nicklas Ingman sekä Bengt
Leander. ELY-keskuksen valvojana toimii Hans-Göran
Lax.
Ohjausryhmä informoitiin hapetinlaitteiden tarjouspyynnöistä. Vesiemme hapetus on yksi toimenpide
mitä Olli-Matti Kärnä ehdotti UPI-projektin loppuraportissa. Tavoitteena on varmistaa talviajan happimäärän riittävyyden kaloja varten ja parantaa vedenlaatua
joka sitten hillitsee rehevöitymisen. Hyväksyttävä
tarjous laitteista on saatu, arvoltaan noin 23 000 euroa
ja tavoitteena on asentaa laitteet Iskmo sundiin ja
Skatasundiin maaliskuun aikana. Tarkempia tietoja
päivitetään yhdistyksen verkkosivuille.
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Iskmosunden r.f-yhdistyksen jäsenet kutsutaan
sääntömääräiseen vuosikokoukseen päättämään tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta
ja toimintasuunnitelmasta ym. Paikka: Iskmon
päiväkodin yläkerta, Iskmontie 24. Toimintakertomus löytyy pian verkosta ja myös hiihtotuvasta sekä pj:lta Peter Back.
Kutsu mukaan uusia jäseniä yhdistykseemme!
Henkilö joka haluaa osallistua vuosikokoukseen
voi vielä hakea jäsenyyttä ja maksaa jäsenmaksu
2014-jäsenmaksun joka on 10 €.Yhdistyksellä
on tällä hetkellä noin 100 jäsentä.
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