Verksamhetsberättelse 2015
År 2015 hölls Krogars vattenskyddsförening r.f.’s årsmöte den 13.6 på Sjömansro i
Lappvik under speciellt festliga förhållanden. I samband med årsmötet ordnades en
festtillställning för att fira att Viskos utsläpp i Sandöfjärden har upphört( i oktober
2014 ).
Årsmötet beslöt tacka både Oy Visko Teepak Ab och Hangö stad för bedriften med
hedersdiplomen ”Societas Krogarsis et Sandöfjärden Gratias” (sve. Krogars
vattenskyddsförening och Sandöfjärden tackar ). Motiveringar som följer:
Krogars vattenskyddsförening vill framföra sitt tack för det långsiktiga och
målmedvetna miljöarbete som Oy Visko Teepak Ab gjort och som år 2014 resulterat i
att fabrikens utsläpp i Sandöfjärden upphört. Visko har genom sina handlingar
bevisat att miljöskydd inte behöver vara viktigt för industrin bara i festtal och
marknadsföringssyfte utan att det är möjligt för industrin att genom riktiga
investeringar ta ett verkligt ansvar för både den miljö den verkar i och för vår
framtid.
Krogars vattenskyddsförening r.f. vill framföra sitt tack till Hangö stad och dess
tekniska verk som under en lång och krävande process möjliggjort att Oy Visko
Teepak Ab kunnat överföra sitt avloppsvatten till Stormossens avloppsreningsverk så
att belastningen av Sandöfjärden helt upphört år 2014. Hangö stad har genom sitt
handlande visat att det är fullt möjligt för samhället att samtidigt värna om sin
industri och ta konkret ansvar för den miljöbelastning den förorsakar.
Hedersdiplomen mottogs av Oy Visko Teepak Ab’s miljöchef Tuomo Mäkilä och
Hangö stadsstyrelses ordförande Jouko Kavander.
Årsmötet beslöt också välja Peter Boldt, Magnus Buchert och Risto Roto till
föreningens hedersmedlemmar som ett tack för ett långt och förtjänstfullt värv till
förmån för vår förening både som styrelsemedlemmar och ordföranden. Årsmötet
beslöt också tilldela Boldt, Buchert och Roto, samt Ralf Pauli (som redan är
hedersmedlem) föreningens hedersdiplom ”Viro Probo”. Diplomen var nr. 6,7,8 och
9 i föreningens historia.
Hedersdiplomen överräcktes vid festtillställningen efter årsmötet. Många medlemmar
var närvarande och bidrog till feststämningen och föreningen bjöd festfolket på mat
och dryck.
Årsmötet beslöt också om stadgeenliga ärenden.
Mötet valde enhälligt Max Forsman till föreningens ordförande och och också
enhälligt följande styrelsemedlemmar vars uppgifter i styrelsen definierades vid
styrelsens konstituerande möte den 21.7.
Mikael Rehula, vice ordförande
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Jonna Brander, sekreterare
Heidi Roto, kassör
Pipsa Standerholm
Inka Reijonen
Mikael Lindqvist
Föreningens styrelse består sålunda fortfarande av både sommarboende och på orten
bosatta.
Föreningsmötet beslöt också om en stadgeändring som möjliggör utskick av
möteskallelser per e-post. År 2016 skickas den sista årsmöteskallelsen per post till
alla medlemmar.
Medlemsavgiften per hushåll höjdes till 15 euro.
I övrigt har verksamhetsåret varit mycket tudelat.
Föreningens besvär angående Forcits nya miljölov förkastades av Högsta
förvaltningsdomstolen. Detta innebär att Forcit nu i undantagsförhållanden har lov att
släppa ut dubbelt mera utspädd svavelsyra än tidigare i vattnen på vårt
verksamhetsområde. Undantagsbestämmelserna i miljölovet är mycket löst
formulerade. I detta nu levererar Forcit i första hand svavelsyran till annan industri.
Vi anser att redan en förändrad ekonomisk situation kan leda till de
undantagsbestämmelser som definieras i miljölovet. Beslutet är verkligen
uppseendeväckande och problematiskt. Användandet av den bästa tillgängliga teknik
som lagen förutsätter krävs alltså inte överhuvudtaget i miljölovens
undantagsbestämmelser.
Den storskaliga muddring i Sandöfjärden som föreningen motsatt sig utfördes över
550 m3 större än tillståndets bestämmelser. Muddraren har hösten 2015 anhållit om
ett vattenlagsenligt tillstånd för den olagliga muddringen. Föreningen motsätter sig att
tillstånd beviljas och anser att ett medvetet överskridande av tillståndet inte i första
hand kan behandlas som ett tillståndsärende utan som ett miljöbrott. Föreningen har
lämnat in en anmärkning till Södra Finlands regionförvaltningsverk och följer
situationen.
Men det finns också goda nyheter. De småbåtshamnar som föreningen motsatt sig
togs bort ur den nu godkända strand-detaljplanen redan i planeringsskedet. Så här
undveks en lång besvärsprocess. Planeringen för inte med sig en totalt onödig ny
belastning till det redan nu störda vattenområde som förhoppningsvis i framtiden
återhämtar sig. Ely-centralen har i sin anmärkning gällande strand-detaljplanen gett
sitt stöd för de åsikter föreningen framfört i åratal angående Sandöfjärdens tillstånd.
Låt oss hoppas att myndigheternas linje i framtiden är den samma.
Vid Viskos miljörevisionsgrupps möte den 29.4 var nyheterna också mycket
uppmuntrande. Överföringen av Viskos avloppsvatten till Stormossens
vattenreningsverk vid Hangö stad har fungerat problemfritt och parterna är nöjda.
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Visko anser att lagringskapasiteten vid eventuella störningar är tillräcklig.
Belastningen av Sandöfjärden har upphört. Förutom Viskos fabrikschef Joachim
Lund och Viskos miljöchef Tuomo Mäkilä deltog också direktören för Tvärminne
Zoologiska station vid Helsingfors universitet Marko Reinikainen i mötet.
På intiativ av Krogars vattenskyddsförening inleddes en förberedande diskussion om
undersökningar av vattnen efter att Viskos betalningstvång upphör. Vår ståndpunkt är
att det skulle vara mycket viktigt att fortsätta undersökningarna också i framtiden.
Från en lång tid finns omfattande forskningsresultat och det skulle vara logiskt att
följa med hur och om området återhämtar sig efter en lång industriell belastning.
Styrelsen har år 2015 haft tre möten och kommer att hålla två möten år 2016 innan
årsmötet.
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