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Leif Westeréns anknytning till Houtskär här långa anor. Ge-
nast efter kriget hyrde hans föräldrar stuga på Lömsö, dit 
familjen tog sig många somrar med ångbåt. Senare besökte 
Westerén Houtskär mer sporadiskt, men på 1970- och 1980-ta-
let hyrde han en stuga i Saverkeit med fru och döttrar, av vilka 
den äldre gick i skriftskola i Houtskär. År 1990 skaffade famil-
jen ett eget ställe i Roslaxnäs.

Westerén blev barnläkare på Åbolands sjukhus 1974 och då 
redan var det tradition, att barnläkaren höll barnrådgivning i 
Houtskär två gånger varje år. När det blev Väståbolands hälso-
central ville Houtskär att systemet skulle fortsätta. I början av 
1990-talet meddelade Pargas hälsocentral att de tar hand om 
det. Under åren lärde han känna många familjer i Houtskär.

Vi frågade om ursprunget till Westeréns naturintresse. Djur 
och växter intresserade honom redan under skoltiden som ak-
tiv scout.

Allting får sin början grannar emellan
Samarbetet mellan fastboende och deltidsboende, samt kom-
munen, härrör sig från Roslaxnäs. Under sitt stugliv blev 
Westerén bekant med Mauri Toivanen och de kontaktade år 
2003 Bengt Backman, den dåvarande kommundirektören, och 
diskuterade samarbete mellan fastboende och deltidsboende. 
Backman tyckte att det är en god idé. Först bildades en inof-
ficiell arbetsgrupp med deras bekanta, ortsbor och deltidsbo-
ende.

Sommaren 2003, i samband med Houtskärsdagarna sam-
mankallades till ett fritidsparlament, som valde en samarbets-
kommission. Kommissionen bestod av fem fritidsboende och 
fem fastboende, med kommundirektören som ordförande. 
Kommunen var huvudman för kommissionen. Ett par år se-
nare bildades en miljögrupp under ledning av Cecilia Björk-
stam. Gruppen organiserade sig som Pro Houtskär r.f. efter 
kommunsammanslagningen. 

Efter kommunsammanslagningen 2009 ändrades kommis-
sionen till samarbetsdelegation för att den nya staden inte 
mera kunde vara huvudman. År 2011 sammanslogs delegatio-
nen med miljögruppen och den nuvarande Pro Houtskär r.f. 
bildades.

Verksamheten under 15 år (2003–2018) utgör en impone-
rande lista och det förvånar inte att veteranerna i styrelsen 
tyckte att det var dags att dra sig tillbaka från styrelsearbetet.

Westeréns hälsningar till den nya styrelsen är att samarbe-
tet mellan ortsbor och deltidsboende fortsätter och utvecklas 
vidare. Det finns många deltidsboende som har sitt hjärta i 
Houtskär och som önskar ett gott samarbete med befolkning-
en. Det gläder honom också att den nya styrelsen har många 
nya aktiviteter på gång och att verksamheten fortsätter i po-
sitiv anda. 

Allting har 
en början 

– Leif Westerén  
engagerar sig i Houtskär 

Text: Disa Svenskberg
Artikeln baserar sig på en intervju med Leif Westerén.
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Roger Broo 
var en av förgrundsgestalterna inom Pro Houtskär 
r.f. och dess ordförande under åren 2011–2017.
 Pro Houtskärs ordförande Roger Broo avled i 
oktober 2017 efter några veckors sjukdom. Han 
blev 72 år. Han var född i Övermark i Öster-
botten i en småbrukarfamilj. Till Houtskär kom 
han i början av 1970-talet med sin familj som 
sedermera övertog Österbergs torp i Roslax efter 
hans svärföräldrar. Familjen kom att tillbringa 
alla sommarlov och weekenderna från april till 
november i Roslax. 

Vad hände under 15 år
• Samarbetsparlament varje år. Deltagarantalet 

var ganska stort, eftersom man ordnade med 
intressanta föredrag och program.

• Varje år utgavs ett infoblad, där det bl.a. den lo-
kala servicen uppräknades. Varje år skrev någon 
också ett sammandrag om verksamheten.

• Enkät om servicebehov och önskemål. Deltidsbo-
ende kom med många önskemål.

• Man ordnade en första hjälpen dag med FBK, 
FRK och Folkhälsan och hade ett väntat besök 
av Medi-Heli som visade upp sin helikopter för 
ivriga barn och övriga intresserade.

• Författarkvällar; den bäst besökta var den med 
Anna-Lena Laurén.

• Allsångskväll, innan Kulturgillet tog över, bl.a. 
Benny Törnroos & Mumin.

• Barnfester, som Håkan Jakobsson var primus 
motor för.

• Sommarfesten i Björkö hade Siv Fagerlund haft 
hand om, men Pro Houtskär hjälpte till då hon bad 
om det.

• Kulturstigen med flerspråkiga infoskyltar ge-
nomfördes som ett samarbete mellan Kulturgillet 
och Pro Houtskär med Bengt Backman och Leif 
Westerén som huvudaktiva. Bengt Backman 
guidade turen många somrar.

• Näsrundan har ordnats i många år, i början stod 
Sparbanken för trakteringen och senare familjen 
Schülke i Roslax.

• Minigolfbanan, som var Roger Broos hjärtesak, 
byggdes.

• Minigolf-turneringar arrangerades och i början 
var det en stor succé.

• En Matkarneval ordnades på Vesterlid i samarbe-
te med Torggillet.

• Exkursioner: två till Åbo, en med Forum Marinum 
och teatern som mål, samt en med besök i 
trädgårdar tillsammans med trädgårdsförening-
en Avellana. En exkursion gick till Olkiluoto, till 
Posivas blivande slutförvaringsanläggning av 
använt kärnavfall, där Mauri Toivanen jobbade. 

• Miljödagen

• Projekt Pro Hålaxvik (se artikeln med Cecilia 
Björkstam)

• På Pro Houtskärs initiativ grundades i Väståbo-
lands stad en deltidsboendedelegation, med en 
representant från varje kommundel.

• Alla samarbetsföreningarna i olika kommundelar 
tillkallades till en sammankomst, med var också 
stadsdirektören Patrik Nygrén, där föreningarna 
kunde diskutera och framföra öns kemål till sta-
den.

• Deltidsboendedelegationen började utse årets 
sommarboare och år 2011 valdes Pro Houtskär rf. 


