Vill du delta med ett bidrag till en ny allmän brygga i Vikare i Hitis?
Hitis kyrkoby byaförening planerar att uppföra en ny allmän brygga i Vikare på den gamla
förbindelsebåtsbryggans plats. Bryggan skall fungera som gästbrygga, något som vår by för tillfället
saknar. Användningen av bryggan planeras vara avgiftsfri, men övernattande båtlag får gärna göra en
liten donation till förmån för underhållet av bryggan.
Planen omfattar ett gjutet brohuvud på ändan av den nuvarande vägbanken samt en ca 3 x 30 m stor
betongpontonbrygga. Budgeten uppgår till totalt ca 65 000€ fördelat på 15 000€ för brohuvudet och
50 000€ för flytbryggan. För att finansiera projektet ämnar föreningen ansöka om understöd från
Leader-gruppen I Samma Båt. Ett understöd kan maximalt uppgå till 65% av de totala kostnaderna,
m.a.o. behöver vi ca 23 000€ i egna medel. Kravet är att de egna medlen skall vara säkrade innan
ansökan kan lämnas in, vilket vi hoppas kunna göra före utgången av april månad 2021.
Byaföreningens startkapital är 7 000€, vi har alltså ett behov av ytterligare 16 000€.
Vi vädjar nu till dig som också upplevt att avsaknaden av en allmän brygga är en brist som behöver
åtgärdas, att stöda detta för byn mycket viktiga projekt. Alla bidrag är välkomna oberoende av storlek.
Om du vill göra en donation kan du göra det till vårt Nordea-konto FI76 1638 3500 0201 12; skriv
”Brygga” i meddelandefältet. Om du vill diskutera din donation eller få mer information får du gärna
kontakta oss per epost info@hitisbyaforening.fi eller per telefon 040 562 7341 (Jörgen Holmström,
kassör). Du får väldigt gärna också tipsa vänner och bekanta om insamlingen.
Observera den magiska formeln 1 = 3, dvs varje donerad euro betyder tre euro för projektet.
Penninginsamlingen arrangeras av Hitis kyrkoby byaförening rf, Fo-nummer 2840078-6,
Stormnäsvägen 28, 25940 Hitis. Tillståndsnummer: RA/2021/27. Om det angivna insamlingsmålet
överskrids används medlen till andra allmännyttiga ändamål i Hitis by i enlighet med föreningens
stadgar.

