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Aktion Österbotten r.f. 
LEADER-projekt

KVARKENS BÅTMUSEUM
– kunskapscenter för båtkultur
01.03. 2012–31.12.2013
Byggande av varm samlingssal, kök, inva-WC, 
terrass med gångbrygga samt grunder för två kalla 
utställningshallar med deras mellangång. 

Projektägare 
Malax museiförening r.f. 
Finansiering
EU
Malax kommun
Svenska kulturfonden
Aktiastiftelsen i Malax
William Thurings stiftelse
Aktiastiftelsen i Vasa
Malax museiförening r.f.
Entreprenör
Byggnadsfirma Ove Lindberg
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Varma delens grund 

Kalla delens grund 

Nuvarande motorhall

Nybyggnadens ritning 

Situationsplan  

Kvarkens 
båtmuseum

Terrass

Nybyggnadens läge 
markerat med färg.

 Gångbrygga

Ritningar: Vidar Björknäs 
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Varma delens grund 

Terrassens grund

Alla grunder färdiga 
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Varma byggnaden uppförs 
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15 .11.2012 
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Terrasslocket görs 
på talko 2013 
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15.12.2012

15.12.2012
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LEADER-projektet 

KVARKENS BÅTMUSEUM  – center för båtkultur
omfattar byggande av varm samlingssal, kök, inva-WC, terrass med gångbrygga samt 
grunderna till två kalla utställningshallar med mellangång. Byggskedet färdigställdes 

20 december 2012, enligt tidtabell.  

Malax museiförening r.f.

LEADER-projektets byggskede är

Färdigt!
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Malax museiförenings
hallbyggen på LEADER-grund 2013



19.04.2013

19.04.2013

24.04.2013 17.05.2013

Talkoarbete - terrassen 

Byggentreprenör: 
Lindberg Construction
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 Hallbyggen på LEADER-grund, 
 april–oktober 2013

14.05.2013



Plåttak lagt!

Talko - terrassen 

Golv spikas

Talko - terrassrampen 

Inför Båtens dag           18.06.2013

Ahlskogs båtdonation inflyttades direkt

Talko - terrass, och ramp sgs. klar

Talko - ingång till motorhallen öppnad
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Tavaststjernas 
motordonation flyttar in direkt 

Talkokväll - kaffepaus i nya samlingssalen 

Talkokväll - innearbete 

Sista väggen

Sista bräderna för innerväggarna

Väggarna klara!

Hallarna färdiga.

Städningen klar.
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10.10.2013 

Kvarkens båtmuseum
– kunskapscenter för båtkultur:
idén som förverkligades genom 
ett Leader-projekt, som gav 
museet moderna serviceutrym-
men och framtida utvecklings-
möjligheter.  Malax museiförening rf
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Nedan, citerat ur projektgalans programblad, 
motiveringarna till varför vårt projekt valdes till 
bästa investeringsprojekt 2007–2013:

”Kvarkens båtmuseum 
– kunskapscenter för båtkultur
Malax museiförening 
Genom Leader-projektet har man byggt varma 
utrymmen för en samlingssal, ett tidsenligt, 
modernt kök och ett inva-anpassat WC, samt 
grunden för två kalla utställningshallar och 
deras mellangång. Även grunden till en ute-
terrass och två gångramper, som tillsammans 
bildar in- och utgång till hallarna har gjorts 
inom projektet. 

De här åtgärderna avhjälper båtmuseets 
tidigare brist på varma utrymmen, kök och 
moder na sanitetsutrymmen. Leader-bygget 
höjer museet till en ny, tidsenlig servicenivå. 

På utställningshallarnas grund, som gjordes 
inom projektet, byggdes sommaren 2013 de två 
utställningshallarna och mellangången. Det är 
utanför Leader-projektet, men ett av villkoren 
i Leader-beslutet är att de ska uppföras före ut-
gången av år 2016. Byggandet av hallarna ger yt-
terligare ett lyft åt båtmuseet och ger möjligheter 

ELY-centralen i Österbotten och LEADER-
aktionsgrupperna Aktion Österbotten r.f. och 
YHYRES-kehittämisyhdistys ry ordnade Öster-
bottens projektgala i Vasa stadshus 25.10.2013. 
Under projektgalan prisbelönades investe rings- 
och utvecklingsprojekt samt företagsstöd som 
finansierats ur Landsbygds programmet för 
Fastlandsfinland under åren 2007–2013.

Bland över 500 projekt hade vaskats fram 
24 finalister i 9 grupper. Kvarkens båtmuseums 
projekt var en av finalisterna. Båtmuseets nybygge 
blev det bästa projektet i gruppen Aktion Österbot-
tens r.f. investeringsprojekt. Det var både glädjande 
och oväntat, för alla projekt var verkligen bra och 
med hög målsättning. För Malax museiföre-
ning emottog Vidar och Ann-Mari Björknäs 
utmärkelsen och diplomet. Vidar har gjort projekt-
ritningarna och skött  museiföreningens kontakter 
till byggentreprenörer samt lett talkoarbetet vid 
båtmuseet under projekttiden. 

Det var också möjligt att göra reklam för 
föreningar och företag under galan så därför 
visades tre tavlor (nedan) som beskrev hela 
bygg processen i de bilder som du sett i denna 
presentation. – Tavlorna finns nu i båtmuseet.

Kvarkens båtmuseum/ 
Malax museiförening 

Kvarkens båtmuseum 
– Aktion Österbottens bästa investeringsprojekt under perioden 2007–2013

      Projektinfo i bildtavlor,                                        blomma och diplom! 

att bättre än hittills presentera 93 båtar och ca 
3000 andra föremål i museets livliga utställ-
ningsverksamhet. Båtmuseet är Finlands största 
för bruksbåtar och genom Leader-projektet 
befinner det sig nu på en ny, tidsenlig nivå. 

Projektet inverkar positivt på museiom-
rådet och båtmuseets verksamhet, då det ger 
goda möjligheter att utveckla båtmuseet till 
ett modernt kunskapscenter för båtkultur, där 
man kan hålla föredrag, kurser och seminarier 
året om kring båtar, fiske, säljakt, flottning och 
skärgårdsliv (båtmuseets olika temaområden). 
Museet kan utveckla samarbete med andra 
föreningar och sammanslutningar, förbättra 
utställningsmöjligheterna, förlänga båtmuseets 
publika verksamhetssäsong (vårvinter–senhöst) 
och förbättra servicen för besökare (enskilda, 
grupper, skolor) somt öka antalet besökare och 
därigenom båtmuseets inkomster. 

För Åminne-områdets invånare och 
Malax borna är nybygget en källa till glädje och 
stolthet. Projektet inverkar positivt på service 
och näringsliv. Båtmuseet och dess nybygge 
ger synergieffekter i Åminne. För båtmusei-
besökare sommartid ger Stugbyn möjlighet 
till övernattning. Båtmuseet befrämjar klart 
turismen.”                    
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