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Cecilias naturintresse härstammar ända från barndomen. 
Hon har hela sitt liv tillbringat somrarna på Houtskär. Hennes 
far var infödd Houtskärsbo, som växte upp på familjens gård i 
Näsby. Det stället är fortfarande mycket viktigt för henne. Där 
vistas hon och hennes två systrar med barn och barnbarn så 
mycket som möjligt. Under uppväxttiden rörde sig familjen 
mycket i naturen och på havet. Cecilia har jobbat inom Folk-
hälsan med hälso- och miljöfrågor. Arbetet med förebyggande 
hälsovård krävde ett bredare perspektiv på både individen och 
samhället. 

Jämsides har Cecilia sett utvecklingen i Hålaxviken i Näsby 
och till slut hade dess läge kommit till en punkt, där alla för-
stod, att något måste göras. Alldeles i början var det viktigt att 
få fram miljömedvetenheten och vetskapen om, att det har 
betydelse vad var och en gör vid sin egen strand.

Pro Houtskär grundas
Dåvarande kommundirektör Bengt Backman hade år 2003 
börjat med ett samarbetsparlament och kallelsen till parla-
mentet gällde alla fastighetsägare. Samarbetsparlamentet 
valde en samarbetsdelegation, som bestod av fem deltidsbo-
are och fem fastboare. Två år senare, 2005, hölls den första 
miljödagen och då bildades också miljögruppen. Det var ett 
gäng engagerade fast- och fritidsboende miljöintresserade 
människor, som hade ett bra samarbete i över tio år. Sam-
mansättningen varierade litet, men viktiga stöttepelare under 
hela tiden har varit Olof Rönnberg, Leif Westerén och Petra 
Öhman.

Den största frågan för miljögruppen har varit Hålaxvikens 
tillstånd. Projektet började 2008 och fick då medel från olika 
aktörer, bl.a. EU. Medelansökningarna sköttes av Houtskärs 
kommun, men efter kommunsammanslagningarna 2009 
hade miljögruppen inget verktyg för medelinsamling. För det 
ändmålet behövde man en juridisk person och miljögruppen 
beslöt då att grunda föreningen Pro Houtskär rf. Samarbets-
delegationen ville 2011 ingå i Pro Houtskär och då blev fören-
ingen den, som vi nu känner.

Miljödagen
Miljödagen har sedan 2005 varit en årlig händelse och ordnas 
fortfarande i dags dato. Dagen har varit ett viktigt forum för 

information och diskussion kring aktuella lokala miljöfrågor 
gällande bl.a. vatten och mark, växter och djur, trafik och sopor.

Hålaxviken
Åren 2006–2007 funderade miljögruppen på Hålaxvikens si-
tuation. 2008 började projektet Pro Hålaxvik, då det togs pro-
ver av bottenslammet och av vattnet. Undersökningar gjorda 
1991 av Sydvästra Finlands vatten- och miljöundersökning Ab 
fanns tillängliga som referensuppgifter.

Cecilia Björkstam – miljökämpe i Houtskär
Vi träffar Cecilia Björkstam en sensommardag 2020 i Näsby. 
Sommarens verksamheter har legat nere p.g.a. Covid-19, så 
det är ett bra år att se tillbaka och dokumentera.

INTERVJU ▪ HAASTATTELU

Text: Disa Svenskberg
Artikeln baserar sig på en intervju med Cecilia Björkstam.
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Hela projektet grundade sig på frivil-
ligarbete i samarbete med olika aktö-
rer; kommunen, lokala företagare och 
föreningar. Medel erhölls från lokala, 
regio nala och nationella aktörer; privata 
och offentliga samt den tredje sektorn. 

Uppföljande undersökningar av vatt-
net och bottnen gjordes 2011 och 2015 
av Sydvästra Finlands vatten- och mil-
jöundersökning Ab. Resultaten visade 
att situationen på det hela taget förbätt-
rats och framför allt på de mest belasta-
de områdena. Endast en djup mätning 
längst ute i viken visade en viss negativ 
uteckling. Projektet hade då bl.a. job-
bat med avloppsvattenhanteringen i 
hushållen kring viken, jordbruket och 
framför allt frågor i anslutning till små-
båtstrafiken i nära samarbete med gäst-
hamnen och butikerna.

Den gamla soptippens utrinning via 

INTERVJU ▪ HAASTATTELU

ett dike till viken oroade miljögrup-
pen. Situationen kartlades 2008 samt 
kontrollerades 2011 med stöd av Västå-
bolands stad. Resultaten visade att av-
stjälpningsplatsen kan ha haft en lindrig 
påverkan på vattenkvaliteten, men att 
det inte i dagsläge mera krävs några åt-
gärder.

Fastigheterna kring Hålaxviken på-
verkar vattenkvaliteten i viken. Miljö-
gruppen skickade en förfrågan till alla 
fastigheter om deras hantering av av-
loppsvattnet. Mottagandet var positivt. 
Alla fastigheter fick en bedömning i 
skriftlig form av den egna fastighetens 
avloppsystem och förslag till eventuella 
utvecklingsåtgärder.

Ett andra fokusområde var småbåts-
trafiken. Gruppen utgick från att små-

SAMARBETSKOMMISSION > SAMARBETSDELEGATION > PRO HOUTSKÄR

Fritidsparlamentet 2003
Mauri Toivanen och Leif Westerén kontaktade kommundirektör Bengt Back-
man angående samarbete mellan fastbosatta och fritidsboende. Backman 
kallade till ett fritidsparlament.

Samarbetskommission 2003
Samarbetskommission med fem representanter för fastbosatta och fem för 
fritidsboende. Bengt Backman ordf., kommunstyrelse- eller fullmäktigeord-
förande i gruppen. Leif Westerén initiativtagare. Då Bengt Backman går i 
pension blir Mikael Grannas ny ordf.

Miljögruppen 2005
En miljögrupp tillsätts med Cecilia Björkstam som ordf.

Samarbetsdelegation 2009
Houtskär blir en del av Väståbolands stad. Samarbetskommissionen blir 
Samarbetsdelegation. Leif Westerén, ordf., Sune Linde, viceordf.

Pro Houtskär rf 2009
Miljögruppen registrerar sig som en frillig organisation Pro Houtskär rf.
Harry S. Backström, ordf., Leif Westerén viceordf., Cecilia Björkstam, sekr.

Väståbolands stad - Pargas deltidsboende kommitté 
Leif Westerén Houtskärs representant, Mauri Toivanen suppleant, senare 
Carita Isaksson. 

Samarbetsdelegationen 2010
Roger Broo, ordförande.

Pro Houtskär rf 2011 – 2017
Samarbetsdelegationen ansluter sig till Pro Houtskär rf. 2011. Roger Broo, 
ordf., Leif Westerén, viceordf., Cecilia Björkstam, sekr. Miljögruppen fortsätter 
fram till 2019 med Cecilia Björkstam som ordf., Petra Öhman sekr.

Pro Houtskär 2018
Föreningens verksamhet fortsätter med Päivi Kuntze som ordförande.

YHTEISTYÖTOIMIKUNTA > YHTEISTYÖVALTUUSKUNTA > PRO HOUTSKÄR

Mökkiläisparlamentti 2003
Mauri Toivanen ja Leif Westerén ottivat yhteyttä kunnanjohtaja Bengt 
Backmaniin vapaa-ajan asukkaiden ja vakituisten asukkaiden yhteistyötä 
ehdottaen. Backman kutsui koolle mökkiläisparlamentin.

Yhteistyötoimikunta 2003
Toimikunnassa oli edustajia niin vakituisista kuin vapaa-ajan asukkaista. 
Bengt Backman aloitti puheenjohtajana ja hänen jäädessä eläkkeelle jatkoi 
uusi kunnanjohtaja Mikael Grannas puheenjohtajana.

Ympäristöryhmä 2005
Ympäristöryhmä perustetaan, puheenjohtajana Cecilia Björkstam.

Yhteistyövaltuuskunta 2009
Houtskari yhdistyy osaksi Länsi-Turunmaan kaupunkia ja Yhteistyötoimikun-
nasta tulee Yhteistyövaltuuskunta. Leif Westerén on puheenjohtaja ja Sune 
Linde varapuheenjohtaja.

Pro Houtskär rf 2009
Ympäristöryhmä perustaa yhdistyksen Pro Houtskär rf. Harry S. Backström, 
puh.joht., Leif Westerén, varapuh.joht. ja Cecilia Björkstam sihteeri.

Länsi-Turunmaan kaupunki - Paraisten mökkiläistoimikunta 
Leif Westerén Houtskarin edustaja, Mauri Toivanen varajäsen, myöhemmin 
Carita Isaksson. 

Yhteistyövaltuuskunta 2010
Roger Broo, puheenjohtaja.

Pro Houtskär rf 2011 – 2017
Yhteistyövaltuuskunta liittyi Pro Houtskär rf. 2011. Roger Broo puh.joht., 
Leif Westerén varapuh.joht., Cecilia Björkstam siht. Ympäristöryhmä jatkaa 
vuoteen 2019 Cecilia Björkstam puheenjohtajana ja Petra Öhman sihteerinä.

Pro Houtskär 2018
Yhdistys jatkaa toimintaansa puheenjohtajana Päivi Kuntze.

båtstrafiken behövs. Den är viktig för 
hela samhället, för omsättningen i gäst-
hamnen och butikerna. Men den mås-
te ske på ett hållbart sätt. Gästhamnen 
Skagen har aktivt deltagit i arbetet och 
bl.a. försett båtförarna med broschyr om 
hanteringen av avfallsvattten och sopor. 
I nära och bra samarbete med butiker-
na, som båda hade bränsleförsäljning 
vid stranden, lade miljögruppen ut upp-
sugningslänsar för att suga upp spillolja. 
Även Houtskärs frivilliga brandkår del-
tog i arbetet. 

Tyvärr fortsätter verksamheten inte 
mera, men å andra sidan har bränsleut-
släppen minskat genom bränsletankar-
nas överrinningsmekanism.

En faktor som påverkat vattenkvalite-
ten och bottnen i Hålaxvik negativt var 
fiskodlingen i Källarfjärden invid 
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Miljödagen i Houtskär har hållits sedan 2005 och första året handlade dagen 
allmänt om miljön. Intresset var stort, det kom ett hundratal deltagare.

Houtskarin Ympäristöpäivää on vietetty vuodesta 2005. Ensimmäisenä vuonna 
käsiteltiin ympäristöasioita yleisesti. Tapahtuma kiinnosti satakuntaa osallistujaa.

INTERVJU ▪ HAASTATTELU

Granholm. På basen av ett antal med-
borgarinitiativ i frågan beslöt Högsta 
förvaltningsdomstolen 2009 att inte be-
vilja fortsatt verksamhetstillstånd med 
motiveringen att platsen inomskärs inte 
är lämplig för ändamålet.

Framtiden
Projektet tänktes få en fortsättning 
i.o.m.  att NTM-centralen planerade ett 
muddringsprojekt och valde Hålaxviken 
som ett av objekten. Man hade valt olika 
ställen i Skärgårdshavet och också i in-
sjöar i Finland. En orsak att Hålaxviken 
blev vald var att det redan fanns mycket 
information om viken. Pargas stad var 
mycket samarbetsvillig och kunde an-
visa plats för dumpningen av slammet. 

På miljödagen år 2018 informera-
de NTM-centralen om muddring-
en  och hur massorna skulle dumpas. 

Muddringen skulle ske följande år, 
men tyvärr saknades tillräcklig finan-
siering, då transporten och lagringen 
av muddringsmassorna skulle ha blivit 
dyrare än tidigare beräkningar. Hoppet 
lever ändå att muddringen skall kunna 
utföras.

Vi frågar Cecilia om hon har hälsning-
ar till den nya styrelsen. Hon säger att 
hon känner sig lugn och tillfreds med 
den nya styrelsen, som besitter bred 
kunskap och erfarenhet. Och sitt enga-
gemang i miljöfrågor har de redan kon-
kret visat. Hon hoppas att man fortsätter 
med ett brett perspektiv på Houtskär, på 
samhället, på miljön och på kulturen 
med plats för det sociala. Under oli-
ka perioder kan man fokusera på olika 
frågor, men att man håller kvar helhets-
synen. Hon påminner ännu om vikten 

av samarbete, både lokalt, regionalt och 
nationellt. Det gäller både finansiering 
och konkreta arbetsinsatser. Samarbetet 
mellan lokala föreningar och frivilliga 
insatser av människor är helt avgörande 
för verksamhet av denhär typen.

Då det gäller miljöarbetet i fortsätt-
ningen bör man enligt Cecilia inte slå 
sig till ro. Man kan hålla ett öga på olika 
projekt,  som påverkar Houtskär och få 
Houtskärs synvinkel beaktad samt t.ex. 
få finansiering. 

Trafiken är en aktuell miljöfråga. Det 
skall vara tryggt att färdas på land och 
till havs på ett miljövänligt sätt.

Behovet av information och diskus-
sion tar inte slut. 


