Krogars vattenskyddsförening r.f.
Årsberättelse 2014
Föreningens årsmöte som hölls den 8.6. 2014 valde både enhälligt Max
Forsman till föreningens ordförande och följande styrelsemedlemmar, vars
uppgifter definierades närmare vid styrelsens konstituerande möte.
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Föreningens styrelse består således också fortsättningsvis av både
sommargäster och på orten bosatta.
År 2014 har varit historiskt betydelsefullt för vår förening. Oy Visko Ab’s
konsttarmsfabrik i Hangö slöt den 26.5 ett avtal med Hangö stad om att rena
sina avloppsvatten vid Stormossens avloppsreningsverk i Hangö. De sista
utsläppen i Sandöfjärden gjordes i oktober 2014. Viskos nya miljölov
förutsätter att fabrkens avloppsvatten renas vid Stormossens
avloppsreningsverk. Föreningens har förverkligat sin målsättning från
årsmötet 1983 att Viskos utsläpp i Sandöfjärden helt bör upphöra.
Trots att den slutliga lösningen var ett direkt resultat av Viskos och Hangö
stads gemensamma ansträngningar kan ingen förneka vår förenings
historiska betydelse.
De outröttliga arbete vår förening under årtionden gjort för att minska och få
Viskos utsläpp att upphöra har skapat både grunden och förutsättningarna för
att den industriella belastningen av Sandöfjärden nu helt har upphört.
Den enda tänkbara oron för framtiden är en force-majeure situation där Visko
skulle vara tvungna att orenat släppa ut sitt avloppsvatten i havet p.g.a. att
Hangö stad inte av någon anledning kan ta emot det. Med tanke på en sådan
situation har Visko reservbassänger där de kan lagra avloppsvattnet i
åtminstone 10 timmar. De signaler styrelsen fått är att Visko i verkligheten har
en ännu större beredskap.
Viskos miljölov bedöms på nytt år 2021 och då är det säkert skäl att se om det
finns skäl att kräva en längre förvaringstid för eventuella nödsituationer.
Samtidigt är det säkert på sin plats att utvärdera om det kunde vara möjligt att
förhindra att Visko släpper ut sitt avloppsvatten i havet ens i nödsituationer.
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Trots att Viskos avloppsanslutning är en stor och betydelsefull händelse för
föreningen har det också funnits orsak till oro under verksamhetsåret 2014.
Vårt besvär till Högsta förvaltningsdomstolen angående ett muddringsprojekt
förkastades.
Föreningen måste naturligtvis nöja sig med Högsta förvaltningsdomstolens
beslut men oron inför framtiden är påtaglig. Eftersom vi fick stöd av både
Hangö stads miljöskyddsmyndighet och Tvärminne zoologiska station väcks
frågan om vem myndighetrna borde lyssna på och vem som borde fatta
besluten om lokalt naturskydd. Vi får bara hoppas att HFD’s beslut i frågan
inte blir ett prejudikat på detta redan hårt belastade vattenområde som lämpar
sig illa för muddring.
I planutkastet för en ny strand-detaljplan på området finns nya
småbåtshamnar som förverkligade skulle kräva omfattande muddring. Då
Viskos utsläpp nu upphört anser vår förening att man inte skall skapa ett
behov för småbåtstrafik som inte finns, utan istället borde göra allt för att
återuppliva detta hårt belastade och störda vattenområde.
Styrelsen var också tvungen att under året utesluta en medlem p.g.a.
uppenbara brott mot föreningens stadgar. Enligt stadgarna fattar styrelsen
beslut om uteslutning av medlem.
De undersökningar som utförts av Nylands vatten och miljö visar att läget i
vattnen på föreningens verksamhatsområde är oförändrat. Varken större
förändringar till det bättre eller till det sämre har skett. För föreningen blir det
en utmaning att se till att att undersökningarna fortsätter också efter att Viskos
finansieringstvång tar slut.
Styrelsen sammanträdde 3 gånger år 2014 och deltagandet i styrelsens
möten har varit var gott. Styrelsens protokoll finns till påseende för
föreningens medlemmar och andra intresserade på föreningens hemsidor
www.krogars.info
Kort information om år 2015
Under det redan pågående verksamhetsåret 2015 har föreningen besvärat sig
över Vasa förvaltningsdomstol förkastande beslut av Forcits nya miljölov till
Högsta förvaltningsdomstolen
Styrelsen har också gett en anmärkning av den till påseende varande stranddetaljplanen där föreningen motsätter sig planeringen av nya småbåtshamnar
i det känsliga området.
Styrelsen har varit representerad vid Oy Visko Teepak Ab´s
miljörevisionsgrupps möte där fabrikschef Joachim Lund bl.a. konstaterade att
Viskos anslutning till Stormossens avloppsreningsverk har gått problemfritt.
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Styrelsen har träffat miljövårdschefen vid Hangö stad Saija Kajala och,
guidade av Hangö stads vatten och avloppsverks chef Sanna Varjus,
bekantat sig med Stormossens reningsverk.
I skrivande stund har styrelsen haft två möten år 2015.
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