Till gamla och nya medlemmar i Hitis kyrkoby byaförening
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Bästa vänner
Vi hoppas sommaren fått en fin start för allas del trots den pågående coronaepidemin. För byaföreningens
del har året så här långt förlöpt i stort sett som normalt. Detta brev informerar om byaföreningens aktiviteter
samt om medlemsavgiften. Vi hoppas att du/ni vill vara med och stöda arbetet för en positiv utveckling i byn.
Årsmötet den 6 juni ledde till vissa ändringar i styrelsen. Hanna Vuorio-Wilson tar över som ordförande efter
Christer Gustafsson. Christer fortsätter som ordinarie styrelsemedlem tillsammans med Peter Fihlman, Måns
Henriksson och Jörgen Holmström. Som suppleanter fungerar Anita Österberg och Per-Erik Fihlman. Vänligen
observera föreningens nya postadress: Stormnäsvägen 28, 25940 Hitis.
Koprojektet fortsätter i samarbete med Maria Sjöberg, som i skrivande stund har hela 11 djur i hagen. Antalet
kan variera under sommaren beroende på hur bra gräset växer. De som är intresserade av en köttandel bör
anmäla sig före slutet av juli-månad antingen per epost till Camilla (camilla.lumme@gmail.com) eller genom att
skriva sitt namn och kontaktuppgifter på listan i Holmströms lanthandel. I fall av överbokning har markägarna
förtur, och andra faktorer som väger tungt är anknytning till orten samt aktivitet till förmån för byaföreningens
projekt. Priset kan vi inte slå fast ännu men det brukar röra sig kring 200€ per andel beroende på slutlig
köttmängd och antalet andelsägare. För att inte riskera skattemässiga påföljder förutsätts att andelsägarna är
medlemmar i föreningen, dvs medlemsavgiften är betald. De intresserade 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. Eventuella oväntade kostnader fördelas solidariskt på samtliga andelsägare.
Byainfo-projektet i biblioteket fortsätter med hjälp av kommunens byalagsunderstöd och ett mycket
välkommet bidrag från Konstsamfundet. Byainfon är öppen 4 timmar per dag från tisdag till lördag.
Infobroschyren Hitis-Rosala Byastig 2020 innehåller information om lokala servicepunkter och
öppethållningstider mm. Broschyren hittas bl.a. i Byastig-lådorna och på hemsidan www.hitisbyaforening.fi.
Läs mer på https://www.facebook.com/hitisbibliotek. Håll också extra noga koll på anslagstavlor angående
händelser i byn då corona-epidemin har gjort det svårt att planera i förväg.
Vikare var välbesökt av båtfarare i fjol. Vi tackar för de frivilliga avgifterna, som näst intill täckte årets
underhållskostnader för bryggan och utedasset. För tillfället är flytbryggan den enda allmänna bryggan på
hela Hitis-landet, och den stora frågan är hur vi skall lyckas få till stånd en ny större brygga i stället för den
rivna förbindelsebåtsbryggan. Vi har preliminärt skissat på en konstruktion bestående av ramp och flytbrygga
som kostnadsmässigt kan innebära en totalkostnad närmare 100 000 euro. Vi hoppas på ett Leaderunderstöd inom några år, men en förutsättning är att den egna andelen, troligen 35% av den totala
kostnaden, är säkrad i förväg, alltså är vi i behov av understöd. Fjolårets donationer uppgick till ca 3000 eur
så det första steget har tagits.
Linjetavlorna i Vikare revs i fjol och har nu ersatts av två lateralmärken efter att föreningen lämnat in en
protest, som fick en väldigt stark uppbackning. Stort tack till alla som var med och stödde protesten.
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 senast den 30 juni 2020. Vänligen skriv medlemmarnas
namn i infofältet i samband med inbetalningen. Medlemskap i föreningen förutsätter att årets
medlemsavgift är betald, och genom inbetalningen bekräftas att dessa villkor accepteras.
Vi önskar alla en möjligast skön sommar. Låt oss alla iaktta rekommenderade försiktighetsåtgärder så att inte
coronan spolierar sommaren för en enda av oss.
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