
Invånarenkät i 
kommundelen Maxmo

25.9.2015 – 23.10.2015 

Antal utsända: 589 st.
• Hushåll i Maxmo: 521 st.
• Rågrannar till området och en del fritidshusägare som inte 

bor i Maxmo: 68 st.

Antal svar: 137 st.

Åldersgrupperna som svarat: 26-30 år 5 %, 31-50 år 44 %, 51-65 år 44 %, 
66 år och äldre 19 %.
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Svaren per by och övriga



Vem skulle, enligt din mening, bäst lämpa sig         
som ägare av herrgården och sköta förvaltning 

och verksamhet?

VÖRÅ KOMMUN – VÖYRIN KUNTA
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samarbete med
lokal fören./byaråd.

Stiftelse Lokal aktör eller
förening

Annan. Vem?
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VÖRÅ KOMMUN – VÖYRIN KUNTA

Antal 4. *e) Annan ägare. Vem? Förslag:

4 Privat ägare

12 Privat företagare

1 Försäljning till utomstående

2 Kommun + privat företagare/aktiebolag

2 Klemetsgårdarna och Kärklax UF. Lokal förening.

1 Lokal aktiv

1 Bör inte bekostas av skattebetalarna.



Hur kunde man utveckla verksamheten i 
herrgården?

VÖRÅ KOMMUN – VÖYRIN KUNTA
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VÖRÅ KOMMUN – VÖYRIN KUNTA

5 f.    Förslagen till  utveckling av olika former av affärsverksamhet, 

kulturverksamhet

Uthyrning och försäljning

Övriga 

synpunkter och 

åsikter  

Möten, seminarier, 

föreläsningar, 

skolningar, 

konferenser, fester, 

övernattning

Café, 

restaurang

Rekreation, 

välmående 

Kursverksam-

het

En förutsättning 

torde vara att en 

flygel eller ett BRA 

piano kan anskaffas 

dit.

Kammarmusik. 

Föreningsrum, -hem 

Träffpunkt för bybor

Spökhistorieguidning 

Pop-UP restaurang & 

butiker, ”moderna 

marknader”

MC-träffar

Turister och andra 

besökare

Privata och övriga

Julfester i historisk 

miljö

Kombination med 

museiverksamhet

”Skolningsgård”

Sommar eller 

året om

Catering

Läger

Friskvård

Grön omsorg 

(Green Care), 

välmående centrum

Klubbar för alla 

åldrar, både dag-

och kvällstid

Musik i olika 

former; 

konserter, kurser, 

musikskola, 

allsång.

Hobbysal för 

barn, ungdom 

och äldre



VÖRÅ KOMMUN – VÖYRIN KUNTA
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Parken, trädgården och övriga grönområden 

a) skall bevaras i nuvarande form 21 %
b) bör utvecklas 79 %



VÖRÅ KOMMUN – VÖYRIN KUNTA

Parken och trädgården Rekreation, aktiviteter och övrigt

Naturstigen förlängs till Bytesholmarna

Återställa parken om möjligt, även runt 

Bytesholmarna

Mera växtlighet

Rosenträdgård, örtträdgård, blommor, 

nyttoväxter, perenner /sittbänkar, stigar

Herrgårdslik

Gallring, kvistning, avverkning

Förbindelse till havet, brygga, simstrand

Motionsstig användning tillsammans med 

naturstig

Grillplats vid Bytesholmarna

Husdjurspark

Sagoträdgård

Terapiträdgård, rehabiliterande 

trädgårds- och skogsbruksarbete

Infotavlor bör förnyas

Inriktning på utländsk turism både 

sommar och vinter ex. Asiater med 

penningbörsen i skick



VÖRÅ KOMMUN – VÖYRIN KUNTA

Kunde herrgården och området bidra till att förbättra   
gemenskapen i Maxmo kommundel?

Ja 95 Nej 6
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VÖRÅ KOMMUN – VÖYRIN KUNTA

Andra förslag på sådant som kunde samla bybor och övriga i kommundelen 

genom samarbete med olika föreningar, klubbar och företagare

Skräddarsydda Må-bra temadagar i samarbete med olika organisationer t.ex. 

Folkhälsan, olika sjukdoms- och handikappförbund, TYHY-dagar, personer med

flyktingbakgrund

Halloween-marknad

Teater, konserter, föreställningar

Evenemang kring militära traditioner

Visionär med lokalkännedom om både landbacken och sjölivet och som anställer lokal 

arbetskraft

Säsonglopptorg, café, danskurser på sommarkvällar



VÖRÅ KOMMUN – VÖYRIN KUNTA

Övriga synpunkter och förslag

Historia, kultur / Turism och andra besök

• utveckla området runt Herrgården och höja intresset för att besöka Maxmo, få 
ta del av historiken, den vackra herrgården och området runt omkring.

• bevara herrgården som den är, men en liten uppfräschning i de tidigare 
kontorsutrymmena är kanske nödvändig. 

• jag är mycket intresserad av att vara med och utveckla detta tillsammans med 
andra, som också vill bevara vår fina historia i Maxmo.

• viktigt med möjlighet för turister att besöka herrgården.

• bättre utnyttjas till kommuninvånares och andras bästa. Turistattraktion. Man 

upplever en speciell atmosfär när man kommer till Tottesunds herrgård.

• Vita frun viktig och sån´t som hänt, historia, övernattning i den historiska 

miljön om det är praktiskt möjligt.  Rum finns ju på övre botten.



VÖRÅ KOMMUN – VÖYRIN KUNTA

• Anställ en person som sköter alla kommunens muséer, en spindel i hela 
museinätet, med hjälp av lokalt aktiva.

• Guidade turer i herrgården och parken.

• Tidsresor (inte bara för skolklasser utan även andra grupper) från olika 
tidsepoker

• Evenemang med kulturhistorisk anknytning (skådespel, sopp dagar)

• Kulturellt centrum i kommunen.

• Utställningar

• T.o.m. småskaliga konserter kunde arrangeras exempelvis i Gladhammar-

Wästrum

• I huset kunde finnas 1-2 residensbostäder för författare och andra slags 

konstnärer. Eller varför inte för forskare och doktorander?



• Herrgården skall skötas med aktning med tanke på dess historia. Här 

kommer verklighet emot. Herrgårdsbyggnaden mår bäst om den är 

uppvärmd hela tiden under årets kallaste tid. 

• Utgift som kräver resurser. Därför anser jag att en privat aktör är 
lämpligast med speciella villkor inskrivna i köpebrevet, som 
förbinder köparen att det kan användas också för allmänna 
tillställningar som rör kommunens medlemmar t.ex. 
kommundelsfester, teatrar o. dylikt

• Finland är full av muséer så Tottesunds herrgård behöver inte bli 
muséum eller med andra ord: får inte bli muséum, det blir ett alltför 
dyrt projekt för samhället.

• Pääteema: Pohjanmaan rykmentti

• Tilat: Taiteilijatyöhuone, juhlasali, keittiö, sotilasperinnemuseo/-

kirjasto, 2-4 kpl tasokaisia majoitushuonetta.

• Säilyttäkää Tottesund elävänä, joten Maksamaalaisille hyvä

harrastuspaikka, jossa voi jälkipolvetkin vielä pitää kohtauspaikkana.



Parken, trädgården och övriga grönområden

• Vandringsled runt Bytesholmen.

• Naturstigen borde förlängas ut till Bytesholmarna, där fågeltorn och grillplats kunde 
anläggas. 

• Promenadstig i parken, bänkar här och var. Ge liv till simstranden igen.

• Parken ska vara som naturen har skapat den. 

• I trädgården kunde världens antagligen nordligaste BOWLS-plan anläggas, 
nyttoträdgård.

• Puisto-meriyhteys toiminta: Perhejuhlia, yhdistysten juhlia, luentoja, seminaareja, 
vuokrataan huoneita vierailuille tutkijoille, kirjailijoille, taiteilijoille sekä 
kokousvieraille  ja matkailijoille.

• Kansalaisopiston puutarhan ja pihanhoidon liittyvät kurssit (kompostointi, 

hedelmäpuitten leikkaus, pihasuunnittelu sekä erilaisia kädentaitokurssit (paju & 

risutyöt, kranssit, huovutus ym.) sopii hyvin kartanoalueelle

• Bygga en äventyrsbana (typ som i Stockholm) + spökstig.

Målgrupper: företag, skolor, privata personer.



• Jag anser att en stiftelse med kommunen och de lokala 

föreningarna samt ev. även lokala företagare skulle vara 

bästa alternativet under förutsättning att någon form av 

"boägg" tillförs stiftelsen. Utan kapital blir stiftelsen en 

förvaltare inte en utvecklare. En stiftelse skulle kunna vara 

mer handlingskraftig än en rent kommunalägd fastighet.

• Kommunen äger och hyr egendomen till självkostnadspris 

till föreningen, som har som målsättning kulturell 

verksamhet, men som kan bedriva också ekonomisk 

verksamhet nära omsluten till kulturell verksamhet. I en 

förening kan verksamheten formas efter behov i tid och 

rum. En stiftelse är för mycket bunden till stadgar.

Ägandet



• Om det är någon annan än kommunen som tar över förvaltningen 

bör denna aktör ha en stark lokal förankring. 

• Jag anser att området + byggnader borde återställas så mycket det 

går och att verksamheten borde inriktas på konst och kultur. Förstår 

att ekonomin ställer hinder i vägen. Eldsjälar saknas väl också. 

• Finansiering: Kommunen, hyresinkomster, sponsorer, herrgårds-
klubbsmedlemsavgifter.

• Sälj fastigheten till privat företag/person. Kommunen skall inte bära 
kostnaden! D.v.s. skattebetalarna.

•

• Sådan verksamhet som ger rättighet att söka bidrag t.ex. Svenska 
kulturfonden, finska staten eller t.o.m. EU. 



• Bevara Herrgården och levandegör historien, rollspel för besökare

• Öppen för allmänheten även helger t.ex. Påsk, Jul

• Sommartid Café i Parken 

• Temadagar/kvällar där cafépersonalen gestaltar någon person som verkat 

på Herrgården

• Vid Jul t.ex. Julbord som kan bokas av vem som helst

• Utveckla herrgården till en rest./hotell. Ett förstklassigt kök, mindre 

matsal (stora salen) och några "sviter" på 2:a våningen. Inrett enligt 

herrgårdens storhetstid, med klass o stilkänsla. Kräver naturligtvis mycket 

ombyggnad och stora kostnader, men detta är ngt som inte finns i vår 

kommun. Kunde bli en unik plats med historiens vingslag svävande över 

den. Och också skapa arbetstillfällen samt sätta Tottesund "på kartan" för 

folk långväga ifrån.

Övrigt



• Viktigt med en gårdskarl, som har öga för skötsel och underhåll, 
justera värme enligt årstid och behov.

• Herrgård och park bör nog höra ihop i planerna.

• Göra herrgården i ursprungligt skick. Kontakt till museiverket.

• En plan över hur Herrgården får/ska utvecklas och hur den får 

användas borde finnas. I herrgården kan man uppföra fina

dramaäventyr med tema Sibelius.

• Kombinationer av flera olika aktörer el. föreningar som kan använda 

samma hus. Söka pengar från olika fonder och stiftelser som kan 

bidra till att renovera huset till vissa delar och för att bevara huset 

och verksamheter av olika slag. 

• Säljs gården till en privat aktör har man inga garantier för att den 

finns kvar som ett historiskt värdefullt objekt i framtiden och inte 

heller att allmänheten har tillträde till området. 



• Säsonglopptorg + café sommarsäsongen maj-sept. Då det är mest folk i 
kommunen (sommarboende) + lavatanssikurssi kesäiltaisin!

• ”wellness” i ngn form, övernattningsrum, duschrum, bastu, mindre kök ( 
som kan ta emot catering

• Kolla med YLE om de är intresserade att göra TV-program typ ”En natt på 
slottet” (med kändisar från Finland ev. Sverige + ett medie). Då skulle 
reklamen sköta sig själv……

• Vackra planteringar på framsidan.

• Inga krims-krams marknader.

• En liten lägenhet kunde ordnas i herrgården för uthyrning.

• Toivon että tämän kyselyn tulokset otetaan käyttöön, eli vastaajien 

mielipiteet tuottaa ns. tulosta



Entisellä asuinpaikallani, vuoden kylä 2014, toimi kyläpisteenä entisen pankin 
tilat. 
Kyläyhdistyksen palkkaama henkilö piti kyläpistettä auki kahtena päivänä 
viikossa.
Kyläpisteellä oli kyläläisten käytössä tietokone ja langaton nettiyhteys, tulostin 
ja kopiokone. Siellä voi juoda kahvikupposen omakustannushintaan ja välillä 
joku saattoi tuoda jotain kahvileipää. 
Siellä tavattiin, tutustuttiin, puhuttiin kylän asioista, ideoitiin, suunniteltiin ja 
jaettiin informaatiota. Sinne voi jättää vaikka jonkun tavaran jollekulle 
haettavaksi. 
Kesäaikaan kyläpiste oli auki useampina päivinä, sillä paikkakunnalla on paljon 
kesäasukkaita. 
Tilaa myös vuokrattiin pienyrittäjille ja siellä oli kerran viikossa kampaaja ja 
paikallisen käsityöyrittäjän toimipiste, jossa hän joinakin päivinä vuokraa 
vastaan piti kyläpistettä avoinna samalla, kun hoiti omia töitään. 
Tilaa käytti myös kyläyhdistys kokouksiinsa ja kansalaisopiston kursseja
pidettiin joinakin iltoina.

Tack, för att ni frågar oss invånare!

Kiitos hyvästä kyselystä!!



37 personer uppgett kontaktuppgifter på frågan om ”du kan tänka 
dig att vara aktiv i någon förening / arbetsgrupp eller annars bara 
hjälpa till med något”.


