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Verksamhetsplan för år 2020
1. Vårt Hitis - boken
Försäljning av boken fick en god början under 2019, och planen är att fortsätta i samma tecken och om
möjligt ännu utöka antalet återförsäljare i närregionen. En fortsatt god åtgång av boken kunde i bästa fall
betyda att resten av banklånet kan amorteras under slutet av året. Fotoutställningen ”Hitis förr och nu”
visas i Dalsbruks bibliotek från början av juni, vilket också bidrar till att ge boken publicitet.
2. Koprojektet och miljöavtalet
Koprojektet fortsätter som tidigare i samarbete med Maria Sjöberg. Miljöavtalet är inne på sitt fjärde och
näst sista år, och förberedelserna för en eventuell förlängning bör inledas. En ”koskötare” anställs för att
sköta den dagliga tillsynen, medan de övriga praktiska göromålen samordnas av kogruppen. Talkokrafter är
som vanligt välkomna bl.a. för att reparera stängslet och slå gräset under stängslet, vilket normalt behöver
göras några gånger per sommar. Slåtter prövas i en del av hagen och erbjuds på entreprenad.
3. Byainfo-projektet
Stödet till byainfon fortsätter under sommaren för att möjliggöra öppethållning fem dagar i veckan.
Byaföreningen anställer en person på deltidskontrakt och betalar för tre dagar i veckan medan kommunen
står för två dagar. En infobroschyr för Hitis/Rosala görs också i år, och vi hoppas få med den i kommunens
utskick till fritidsborna. Understöd för byainfo-projektet och broschyren har sökts från kommunen i form av
byalagsunderstöd samt från Konstsamfundet.
4. Biblioteket och Hitis-Rosala skola
Med hänvisning till kommunens ansträngda ekonomi framförs år efter år förslag om nerskärningar eller
stängning av biblioteket och skolan. Byaföreningen deltar aktivt i arbetet för att stöda utveckling i stället för
avveckling för att höja byarnas livskraft och locka nyinflyttning. En skrivelse till kommunens beslutsfattare
förbereds inför budgetförhandlingar i mitten av juni.
5. Vikare
Planeringen av en ny ramp och flytbrygga fortsätter. En ny Leader-period inleds nästa år och ett understöd
kan i praktiken bli aktuellt tidigast år 2022. Den stora utmaningen är att den egna finansieringen, enligt
nuvarande regler 35% av totalkostnaden, skall vara känd innan en Leader-ansökan kan göras. Vi behöver
alltså först locka sponsormedel i storleksordningen 25000-30000€ beroende på bryggans och rampens
slutliga utförande och kostnad samt på mängden talkoarbete. Inga större utgifter planeras under detta år.
Ett arrendeavtal diskuteras med fiskelaget, som numera äger det aktuella strandområdet.
För flytbryggans del planeras ett talko för att reparera spången. Anvisningar för förtöjning och ankring
planeras för att undvika problem med kättingarna till brandkårens brygga. För att säkra infarten till Vikare
bevakas uppsättningen av nya farledsmärken som ersättning för de nertagna linjetavlorna.
Också utedasset sköts tillsvidare på talko.
6. Övriga aktiviteter
Bland övriga aktiviteter på årets program kan nämnas sedvanligt städtalko i byn tillsammans med HVH samt
reparation och målning av postbodan.
7. Medlemsavgifter
Styrelsen föreslår att medlemsavgiften hålls oförändrad, dvs 10€ för vuxna och 5€ för barn (0-15 år).

