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Bild: visitkimitoon.fi/bildbank

Byahandlingsplanerna
Byaförening är den föreningsverksamhet genom vilken invånarna har den största påverkningsmöjligheten på
Kimitoön. (Arttu2, 2016)
Byahandlingsplanen är en individuell plan för Kimitoöns byar, enligt mall och arbetsmetod, som
projektet Föreningsakuten arbetat fram.
Handlingsplanerna är till för att underlätta arbetet som utförs i byarna och uppmuntrar till samarbete
mellan olika organisationer samt sektorer som verkar på orten. I handlingsplanerna listas konkreta och
genomförbara handlingar som gynnar närsamhället.
Planerna har gjorts i samarbete mellan den lokala byaföreningen och Föreningsakuten. Alla
byaföreningar på Kimitoön inbjöds under projekttiden att delta i handlingsplansarbetet.
Handlingsplanerna är ett resultat av träffar och workshoppar med byaföreningarnas styrelser, öppna
invånarträffar samt frågeformulär som riktats till både invånare, fritidsboende och övriga intresserade.
Den konkreta handlingsplanen är i tabellform för att den ska vara så tydlig som möjlig och bör
uppdateras och gås igenom åtminstone en gång per år för att fylla sin funktion.

Arbetet bakom Hitis byahandlingsplan
Hitis kyrkoby byaförening och Hembygdens vänner i Hitis arbetade fram följande teman:
A. Infrastruktur och förbindelser, B. Utbildning, C. Aktivitet, D. Sysselsättning, E. Naturen, F. Boende,
G. Trygghet, H. Samarbete.

Invånarna, fritidsboende och övriga intresserade fick kommentera samt komma med ytterligare idéer
genom att aktivera sig via ett frågeformulär som var öppet hösten 2017.
Frågeformuläret besvarades av 46 personer. Av dessa var 15 personer fast bosatta, 17 fritidsboende,
12 fritidsboende med rötterna i Hitis, och 2 hade annan anknytning. Då svaren analyserats uppdaterades
handlingsplanen i enlighet med de inkomna åsikterna och tankarna.

Hitis
År 2015 fanns det 55 fast bosatta i Hitis.

Byahandlingsplanens frågeformulär i korthet

Deltagande i föreningsverksamhet
JAG KAN TÄNKA MIG ATT DRA OLIKA GRUPPER

2

JAG VILL DELTA I TALKON OCH UTVECKLA
NÄROMRÅDET
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JAG ÄR MED I BYNS FÖRENINGSVERKSAMHET
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JAG HAR INTE DELTAGIT I BYNS HÄNDELSER

5

JAG HAR DELTAGIT I BYNS HÄNDELSER,
TILLFÄLLEN ELLER TALKON
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Ansvarsperson/förening/-organisation

A. Infrastruktur –
Förbindelser
-

”Ringväg”

Hitis kunde vara en del
av en ringvägssatsning på
Kimitiön.
Byaenkäten visade ett
speciellt intresse för
rutten Hitis – Dalsbruk.

”Ringvägen” skulle
förbättra både
ortsbefolkningens och
turismens förbindelser.

Arbeta för att
förverkliga och bli en del
av ringvägssatsningen.

Långsiktigt arbete

Lobbning med
kommunen,
turismenheten och
trafikkommunikationsans
varig.

-

Kommunalt vatten

Vattenkapaciteten och kvaliteten är ett problem.

Byaenkäten visade att
kvaliteten är i
huvudfokus. Vad kan
göras för att förbättra
den?

Informera om
vattenkvaliteten.

Långsiktigt arbete

Lobbning internt och
externt.

-

Vikarebryggorna

De allmänna bryggorna i
Vikare förfaller. I
byaenkäten kom det fram
att bryggorna i Vikare är
väldigt viktiga, speciellt
för ortsbefolkningen.

Bevara Vikares bryggor
eftersom de behövs för
ortsbefolkning, turismen,
skogsbruk, reserv till
Långnäs osv.

Invänta NTM-centralens
beslut och fatta eget
beslut om fortsättning i
eventuellt egen regi
efter det.

Långsiktigt arbete

NTM-centralen och
Kommunen, t.ex.
trafikkommunikationsans
varig.

Koordinering av
kontakten med NTMcentralen med
kommunen.

Direkt

Byaföreningen kontaktar
kommunens
trafikkommunikationsans
varig

Informera om
möjligheten att åka med
skolbussarna.

Våren 2018

Byaföreningen

-

Bussförbindelser

Skolbussen idag möjlig att
åka med som privatperson för 4€ / rutt

Arbeta för att skjutsarna
utvecklas i framtida
upphandlingar av
skolskjutsarna.

Hop on – hop off har
gett orten nya
bussförbindelser

-

Busshållplats

Jobba för att nästa
upphandlingsfas ska
erbjuda skjuts till
Dalsbruk också på
eftermiddagen.

Kontinuerligt

Kontakta kommunen,
bildningsavdelningen och
trafikkommunikationsans
varig.

Marknadsför Hop on –
hop off också ute på
Hitis till
lokalbefolkningen och
fritidsboende.

Våren 2018

Byalaget och
turismenheten

Byaföreningen och
turismenheten

Hop on – hop off har
gett orten nya
bussförbindelser. Det
finns dock ingen
busshållplats i Hitis by.

Turistisk busshållplats på
central plats som passar
in i miljön och RKYområdet.

Planera och uppför en
hållplats som passar in i
miljön vid kyrkbacken.
Undersök möjligheterna
till att uppföra en sådan.

Långsiktigt arbete

Många kurser och
utbildningar på Kimitoön
är placerade på opassliga
tider och platser med
tanke på
färjeförbindelserna.
Plats och utrustning för
distansdeltagande i Hitis
önskades i byaenkäten.

Uppmuntra arrangörer
av kurser och
evenemang att
möjliggöra
distansdeltagande genom
modern och enkel
teknik.

Införskaffa/lobba för
införskaffande av
utrustning för
distansdeltagande som
kunde placeras i lämplig
samlingslokal i byn.
Biblioteket har lyfts fram
som lämplig plats i
byaenkäten.

Undersöker 2018

B. Utbildning
-

Distansdeltagande

Kommunens IT-pedagog
har sakkunskap och
expertis i
distansdeltagande.
Det behövs också en
lokal expert.
Föreningsakutens
”prylotek” erjuder
hjälpmedel för
livesändning.

-

Biblioteket

Biblioteket är viktigt i
bl.a. utbildningssyfte och
därför viktigt att bevara.

Kan biblioteket bli en
samlingsplats för
distansdeltagande i Hitis?

Informationsskyltarna är
föråldrade och i behov av
uppdatering.

Uppdatera skyltarna.
Bör vara välgjorda och
passande för
omgivningen.

Den stora skylten vid
Vikare är kommunens.
Behöver uppdateras.

Skylten med kartmotiv
behöver uppdateras.

Det finns en byastig, men
på vissa ställen är den
utan markägarnas lov.

Testa att ordna
evenemang och kurser
på distans. T.ex.
datakurs för äldre?

Långsiktigt arbete

Byaföreningen/biblioteke
t/kursarrangörer

Långsiktigt arbete

Byaföreningen

Lobba och hjälpa
kommunen vid behov.

Långsiktigt arbete

Kimitoöns kommun och
byaföreningen

För att kunna
marknadsföra stigen
behövs markägarnas lov.

Skaffa markägarnas lov
och förbättra stigen.

Loven samlas in under
2018, om möjligt.

Byaföreningen/Hembygd
ens vänner i Hitis.

Lägga upp skyltar längs
med byastigen.

Skaffa markägarnas lov.

Enligt möjlighet

Byaföreningen/Hembygd
ens vänner i Hitis.

Aktiviteter längs med
byastigen, exempelvis
frisbeegolf kunde
uppföras.

Skaffa markägarnas lov.

Enligt möjlighet

Byaföreningen/Hembygd
ens vänner i Hitis.

C. Aktivitet
-

-

Skyltar

Byastigen

-

-

Informationsblad

Utrymmen

Byaenkäten visar att det
finns behov av ett
informationsblad som
berättar vilken service
och vilka föreningar som
finns i Hitis.

Pappers- och digital
version.

Laga ett snyggt och
ordentligt
informationsblad som är
lätt att uppdatera också
digitalt.

Våren 2018.
Uppdateras
kontinuerligt.

Byaföreningen/Hembygd
ens vänner i Hitis.

Facebookgrupp som
digitalt informationsblad?

Förbättrad information
och också digital sådan
efterfrågats.

Planera Facebookgrupp
som lockar med
fastbosatta,
fritidsboende och
tillfälliga besökare.

Våren 2018

Byaföreningen/Hembygd
ens vänner i Hitis.

Samlingsutrymmen för
distansarbete,
distanskurser, förvaring
osv. efterlystes i
byaenkäten.

Utveckla en plats för
distansdeltagande och
samlingar.

Biblioteket har i
byaenkäten lyfts fram
som plats.

Se bibliotek tidigare i
planen

Se bibliotek tidigare i
planen

Hästhagar

Finns intresse för att ha
hästar i Hitis.

Utreds

Långsiktigt arbete.

Fest- och mötesrum.

Hyrorna/kontaktuppgifte
r borde uppdateras.

Utreda och fundera på
lämplig
informationskanal.

Kontinuerligt

Hitis föreningar,
webadministratörer, osv.

-

Hitistema

Hitis saknar ett tema
som t.ex. kunde användas
inom marknadsföring.

Ett ”brand” för Hitis
skulle kunna locka
turister, men också
skapa gemenskap.

Arbetet fortsätter då
byaenkäten inte gav
något enhälligt svar.
Högholmen lyftes fram
som intressant plats i
enkäten. ”Medeltiden”
som tema?

Kontinuerligt

Byaföreningen

D. Sysselsättning
-

Camping

Det finns ett behov av
tältplatser och
övernattningsutrymmen.

Byaenkäten hittade inte
någon intresserad
företagare. Sökandet
fortsätter.

En tältplats skulle vara
trevligt att kunna
informera om till
besökare och turister.
Grillplats?

Kontinuerligt

-

Stuguthyrning
(kortare
uthyrningar)

Byahandlingsplanens
enkät visade att det finns
ett litet intresse för
korttidsuthyrningar.

Informera de som
intresserat sig för att
hyra ut enligt exemplet.

Ordna kurser för syftet.
Finns det
samarbetspartners?

2018

Hyra ut rum till Hop on
/– off turister.

Kontinuerligt enligt
intresse

På Hitis finns goda
möjligheter att jobba på
distans. Intresse finns
enligt byaenkäten.

Dessa möjligheter kunde
lyftas upp tydligare.
Behövs utrymmen/vad
finns på biblioteket? Vad
är möjligheterna att
utveckla biblioteket?

Bibliotekets utrustning
behöver förbättras för
att kunna användas som
distansdeltagandeutrym
me.

Kontinuerligt

-

Distansarbete

Hitis
bibliotek/kommunen/byaf
öreningen

-

Taxibåt

-

Guidning

Barnpassning?

Behov av barnpassning
för att förbättra
distansarbete lyftes fram
i byaenkäten.

Undersöka behov och
möjligheter.

Brist på lokala taxibåtar

Det kommer att finnas
behov av flera
taxibåtsföretagare i
framtiden.

Vad krävs det för att ha
och köra taxibåt idag?
Kan kurser ordnas för
bisysslare?

Kontinuerligt

Hop on – hop off
bussarna har skapat nya
möjligheter för Hitis.

Guidning kunde skapa
möjligheter för
sommarjobb på Hitis.

Ordna utbildningar kring
verksamheten.

Kontinuerligt

Kimitoöns
guider/byaföreningen

Lyfta fram i
informationsblad.

-

Uthyrningar

Saker att hyra ut t.ex. till
turister och
fritidsboende.

Kunde man ha en plats
där saker hyrs ut, t.ex.
ett byakontor eller
butiken.

Finns det
förmedlingstjänster som
kunde användas?

Frivilligt arbete?
Förening?
Företag?

E. Naturen
-

Uthyrning

Se tidigare i
byahandlingsplanen

-

Byastigen

Se tidigare i
byahandlingsplanen

-

Platser

T.ex. Högholmen, Vikare,
Gröndalen, Simstranden,
mm. är intressanta
platser i Hitis.

Informera om dessa
genom tavlor.

Informationsbladet
kunde innehålla info om
hur man når dessa
platser.

Hitis behöver fler
inflyttare då den egna
befolkningen inte räcker
till.
Till det behövs
boendemöjligheter.

Detta hänger ihop med
de flesta punkter som
listats i handlingsplanen.
För att få inflyttare
måste det finnas boende
och verksamhet av olika
slag.

Lyfts fram i
handlingsplanen.

Finns ett behov av
kunskap och information

Driva på och lyfta fram
behovet av byggrätt för
året om boende.

Finns vissa normer som
kommunerna valt sig att
stöda på. Kunde kollas
upp och informeras.

Markägare/byaförening

F. Boende
-

-

Möjliggöra
inflyttning

Byggrätt för året
om boende

Korttidsuthyrningar en
början. Långtids på sikt?

Kontinuerligt

Lobbning, undersökning,
information.

-

Stugor som året
runt boende

Finns ett behov av
kunskap och information

Lyfta fram stugor som
möjlighet som året runt
boende och möjlighet
att vara skriven på sitt
sommarboende.

Byggnadsnämnden fattar
beslutet om kriterier
osv.

Kontinuerligt

Hur fungerar det att bo
i kommunen utan
adress? (undersök
saken, finns det tidigare
exempel)

Kontinuerligt

G. Trygghet
-

-

Frivilligverksamhet

Första respons

Locka flera med i den
viktiga verksamheten.

Informera om
frivilligarbetets viktiga
betydelse. (RoHit,
informationsbladet,
Facebook osv.)

2018

Byaföreningen

Evenemang som riktar sig
till barn har efterfrågats.

Kolla med personerna
som i byaenkäten
anmälde intresse av att
dra grupper.

2018

Byaföreningen

Informera om den
trygghet som finns i
skärgården, t.ex. i
infobladet eller
elektroniskt.

Lägg med i
informationsbladet,
marknadsför på FB,
RoHit etc.

Våren 2018

Föreningarna

H. Samarbete
Föreningssamarbete

Utökat
föreningssamarbete
behövs för att hålla liv i
Hitis.

Skapa gemensamma
styrelser i flera olika
föreningar.

Kunde testas för att
underlätta arbetet.

Långsiktigt arbete enligt
behov.

Föreningssamarbete

Ansökningsperson som
kunde koordinera olika
ansökningar och skapa
samarbete

Undersöka om det finns
intresserad.

2018

Föreningssamarbete

Föreningssamarbete
mellan Hitis och Rosala

Undersöka
möjligheterna till
samarbete, sträcka fram
en hand. Hur långt kan
ett samarbete gå?

Kontinuerligt

Föreningssamarbete

Hitis kyrkoby byaförening
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