
Till gamla och nya medlemmar i Hitis kyrkoby byaförening                  5.5.2019 

Bästa vänner 

Våren framskrider med stormsteg och vi kan se fram emot en sommar med många intressanta händelser 
och aktiviteter i vår by. Det här brevet innehåller kort information om årets aktiviteter och inbetalning av 
medlemsavgiften. 

Årsmötet i mars gav den sittande styrelsen fortsatt förtroende, dvs den består av Christer Gustafsson 
(ordförande), Peter Fihlman (vice), Anita Österberg, Måns Henriksson och Jörgen Holmström (sekreterare 
och kassör). Hanna Vuorio-Wilson och Per-Erik Fihlman fortsätter som suppleanter. 

Medlemsavgiften är oförändrad, dvs 10€ för vuxna och 5€ för barn (0-15 år). Avgiften betalas till Hitis 
kyrkoby byaförening, Nordea FI76 1638 3500 0201 12. Vänligen skriv medlemmarnas namn i infofältet i 
samband med inbetalningen. Vi är tacksamma om vi får din inbetalning senast den 31 maj, men gärna så 
snart som möjligt för att hjälpa upp vårt ansträngda kassaläge till följd av kostnaderna för bokprojektet. 
 
Den nya boken Vårt Hitis är på slutrakan och beräknas bli klar i juli. Projektet är en stor utmaning för vår 
by, och författarna har lagt ner mycket tid och arbete på texterna, som vi hoppas och tror skall möta ett 
stort intresse.  
Vi vill påminna om att du kan göra en förhandsbeställning av boken till rabatterat pris fram till slutet av maj 
(en kopia av det tidigare utskicket finns i slutet av detta brev). Mera information om detta samt sommarens 
försäljningsevenemang finns på vår hemsida www.hitisbyaforening.fi/aktuellt. 
 
Koprojektet fortsätter i samarbete med Maria Sjöberg från Holma. Djuren väntar på att hagen skall börja 
grönska och kommer senast kring månadsskiftet maj-juni. De som är intresserade av en köttandel kan i 
normal ordning anmäla sig antingen per epost till Camilla (camilla.lumme@gmail.com) eller genom att 
skriva på listan i Holmströms lanthandel senast den 31.7. För att inte riskera skattemässiga påföljder 
förutsätts att andelsägarna är medlemmar i föreningen och medlemsavgiften för 2019 är betalad. 
Markägarna har förtur och andra faktorer som avgör är anknytning till orten samt aktivitet till förmån för 
byaföreningens projekt. Alla som ansökt om en andel kontaktas före utgången av augusti.  
Koprojektets ändamål är som känt i första hand vård av landskapet, och köttet kommer i andra hand. 
Köttet säljs till självkostnadspris på basen av de direkta utgifterna. Eventuella oväntade kostnader fördelas 
solidariskt på samtliga andelsägare. 
 
Byaföreningen har nu övertagit flytbryggan i Vikare. Kommunen donerade reparationsmaterialet och 
arbetet görs på talko. För övernattande båtfarare gäller en frivillig avgift men dagtid kan bryggan användas 
gratis.  
Den gamla förbindelsebåtsbryggan gick dessvärre inte att rädda och NTM-centralen har meddelat att 
rivningen börjar i mitten av maj. Vi går in för att arbeta för en ny durabel brygga på längre sikt, men inga 
konkreta planer existerar för närvarande. 
 
Föreningen planerar också i år understöda Byainfon i biblioteket i mån av möjlighet, förhoppningsvis med 
hjälp att ett byalagsunderstöd från kommunen. Projektet fick under förra sommaren och den gångna 
vintern ett gott mottagande av ortsbor, fritidsbor och tillfälliga besökare. Notera också infobroschyren 



Hitis-Rosala Byastig 2019 med information om händelser och servicepunkter. Broschyren kan hittas bl.a. i 
Byastig-lådorna som är utplacerade i de båda byarna. 
 
Kommunens nya skärgårdsprogram 2019-2021 godkändes under vintern som en del av kommunens nya 
strategi. Programmet, som kan hittas på kommunens hemsida, upptar ett flertal konkreta mål som är av 
avgörande vikt för en livskraftig skärgård. Nu återstår att både hoppas på och aktivt arbeta för ett möjligast 
gott förverkligande av programmet.  
 
 
 
FÖRHANDSBESTÄLLNING AV HITIS-BOKEN* 

 
Hitis kyrkoby byaförening ger inkommande sommar ut en bok om Hitis by, Stubbnäs och Kyrksundet skriven 
av Hitisbor. Förhandsbeställningar kan nu göras till följande specialvillkor: 
 
1. Förhandsbeställning Standard: pris 42€/ex (vårt normalpris 47€) 
2. Förhandsbeställning Premium: pris 200€/ex. Beställningen inkluderar donation. Lista med donatorernas 

namn bifogas boken. 
 
Beställningen bekräftas genom inbetalning till föreningens konto senast den 31 maj 2019. Mera 
information om beställning och betalning finns på vår hemsida: www.hitisbyaforening.fi/aktuellt         
Du kan också kontakta oss direkt per epost till info@hitisbyaforening.fi så skickar vi mera information. 
 
 
Om du inte fått detta brev per epost men vill ha våra meddelanden elektroniskt i fortsättningen, ber vi dig 
vänligen skicka oss ett meddelande via länken på vår hemsida www.hitisbyaforening.fi/hem. 
 
Med önskan om en skön och händelserik sommar.  
 
Styrelsen 
 
 


