
Hitis byahandlingsplan. Sammandrag av enkätens verbala svar.
Svaren sorterade enligt understöd. De mest understödda har betonats.

Saknar du något tema som borde vara med: vad och varför?

Hälso- sjukvård, hemvård, social tjänster
Utveckla turismen
Bevara naturen, vandringsleder I skogen
Utvidga lekparken
Snygga upp fastigheterna I byn

Kommentarer om infrastruktur - Förbindelser och de handligsförslag som byaföreningen 
ovan listat?
Förbindelse Vikare-Dalsbruk
Bussförbindelser dagligen 
Gästbrygga - också i byn
Busshållplats I byn
Service vid Vikarebryggan - kiosk, fiskrökeri
Färja Kasnäs-Pargas

Övriga konkreta handlingar inom Infrastruktur- Förbindelser som kunde åtgärdas: vad?

Skolbussen (Kasnäs-Dalsbruk) tillgänglig för allmänheten 
Bussförbindelse för veckoslutsbesök I Hitis
Understöd /lön för FBK/första respons
Markerad parkeringsplats I byn

Senare färjtur några dar I veckan
Gör reklam för hop on hop off I H:fors trakten
Gästbrygga I byn
Ringvägen - för turism och skolbarn till Hitis-Rosala skolan

Kommentarer om utbildning och ovan föreslagna åtgärder?

Distansdeltagande, info, kurser, studier
Biblioteket - bevara, utveckla, ökad tillgänglighet
Skype-möten för barn på olika öar
Kurser i praktiskt arbete, historia, sjöfart

Har du förslag på konkreta handlingar som kunde främja utbildningen på Hitis: vad?

Väl fungerade, pålitlig dataförbindelse
Bjud in lägerskolor
Kurser I data och telefonkunskap

Kommentarer om aktivitet och ovan föreslagna åtgärder (Aktivitet)

INFO! Förnya infoskyltarna. Info om vandringsleder, parkering mm.
 Simstränder. Byastigen. Mera some. Digital anslagstavla.
Öppna byamöten regelbundet
Café mycket viktigt
Vandringsleder, skog, strand



Eget brand
Frisbeegolf

Har du förslag på konkreta handlingar som kunde göras inom temat aktivitet: Vad?

Hästar. Åkturer. Ridlektioner.
Mera talko

Mera möjligheter för barn, lekplats mm - hela sommaren, fresbee-golf, boulebana
Torgdagar på Hitis - locka säljare också från fastlandet
Locka fritidsboare att ställa upp  
Röja lekvikar för fiskarna
Sveriges TV till rimligt pris

Skulle ett allmänt distansarbetesutrymme underlätta? Vilka arbetsredskap skulle det 
behövas på Hitis för att möjliggöra / underlätta distansarbete?
Tillgång till god internet-förbindelse
Utrymme, också under veckoslut
Gemanskap med andra distansarbetare
Printer, skanner
Fungerar bra från egen stuga
Barnvakt under tiden
Kaffe och lunch I närheten
Hörlurar

Kommentarer om sysselsättning och de ovan listade handlingsförslagen?

Camping
Övernattningsmöjligheter
Uthyrning av kajaker, cyklar mm
Bra förslag
Taxibåt
Inte camping 
Gästhamn I Vikare
Hyresbostäder
Butik, café
Distansarbete
Kurser

Har du något konkret handlingsförslag som kunde göras inom sysselsättning: vad?

Cykel- och kajakuthyrning.
Gästhamn , båtservice, 
Städhjälp, gräsklippning, målarhjälp   osv. 
Info-punkt, t.ex. gamla brandstationen. Guidning. 
Guidade båtturer
In- och uthyrning av husvagnar
Sporra till utbildning inom hantverk. 

Fastighetsservice, elarbeten,  städtjänster och cateringservice mm 
Informera om lokala förmågor  och tjänster
Specialodlingar I stället för betande djur 
Lediga utrymmen: Prästgården och i Furutorp



Kommentarer om temat naturen?

Bevara och vårda
Unik skärgårdsmiljö inkl ytterskärgård
Karta över speciella växter och fåglar
Naturstig, också för barn, också med guidning
Bevara skog
Svamp- och växtkurser och tillredning av dem
Informationstillfällen om djur, natur, viltvård
Fortsätt med bete på ängarna och förbättra ängarna ytterligare
Badplats med sandstrand
Röjning av lekvikar

Tankar om vad byn och invånarna kunde göra för att främja temat natur?

Fler städtalkon i byn och längs vägen
Betande djur för att hålla landskapet öppet. Också hästar.
Rensa sly,  på stränder, åkrar mm
Bya- och naturstigar. Samarbete med Rosala?
Anti-fästing medel för hjortar
Vårda byns byggnader
Fototävling med rätt att publicera bilderna 
Snygg gästhamn
Skrotinsamling några gånger per år

Kommentarer om temat boende och ovan nämnda handlingsförslag?

Bra förslag
Stugor som året runt boende  bra idé.
Arrenderade tomter för året runt boende
Flyktingboende
Behövs jobb för att locka folk

Har du något konkret handlingsförslag som kunde göras inom boende: vad?

Hyresförmedling via info-kontor
Hjälpa ägarna hyra ut tomma hus, även tillfälligt
Uthyrning mot att huset renoveras för att förhindra förfall
Lobba för planering av arrendetomter

Taxi-båt behövs så holmen kan nås också utanför sommarsäsongen

Informera fritidsboare om trygghetsskapande funktioner på ön för att locka till förlängd vistelse.

Kommentarer om temat trygghet och ovan nämnda handlingsförslag?

Väldigt imponerande o viktig verksamhet (FBK och första respons)

Kurs I första hjälp och respons - locka flere med, från andra öar, fritidsboare

Solglimten och hemservicen viktiga för tryggheten

Hjälp brandkåren ordna flere tillfällen/kurser för barn - och vuxna

Ett infoblad om Hitis by och dess aktiviteter

Sjöbevakning mycket bra att ha nära



Hjälp första respons-gruppen skaffa  ny teknik/utrustning där sådan finns

Har du något konkret handlingsförslag som kunde göras inom trygghet: vad?

Defibrillator sponsrat av byalaget ( men kanske redan finns hos FBK?)

Rådgivningen måste vara kvar, åtminstone 1ggn/vecka som nu

Kommentarer om temat samarbete och ovan nämnda handlingsförslag?

En takförening och de andra som undersektioner 
Bra att ta reda på vad som intresserar
Sammanslagning kan vara en god ide. 
Koordinering av olika föreningsaktiviteter i byn

Har du något konkret handlingsförslag som kunde göras inom samarbete: vad?

Samordna under ett gemensamt "Hitis torget". Svårt att hitta information om all verksamhet,  
öppettider m.m.

Runda bords konferrens med alla föreningar t.ex. varje vår -  koordinera verksamheten, diskutera 
samarbete kring evenemang

Locka flere fritidsbor med i verksamheten, eventuellt även ny verksamhet.

Mera verksamhet på Furutorp speciellt för barn och ungdom: t.ex. filmkvällar, spel, kurser (t.ex. 
trad. skärgårdsmat, äldre lär yngre).

Hur önskar du få information om evenemang?

Facebook, E-post 
Samlad information på "Hitis torget" 

Info om evenemangen i god tid via en och sammma kanal som fungerar kontinuerligt, får inte 
växla mellan anslagstavlor, sociala medier, "hört på byn"  (RoHit utkommer för sällan). T.ex. e-
post, Facebook
Infoblad - föreningarnas verksamhetsberä elser och  
 info om det kommande årets verksamhet..


