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Verksamhetsberättelse för år 2020 

1. Styrelsen 
Årsmötet hölls på grund av Corona-pandemin något senare än vanligt den 6 juni 2020 i Furutorp i närvaro 
av 12 medlemmar. Till ny ordförande för år 2020 valdes Hanna Vuorio-Wilson. Jan-Christer Gustafsson, som 
avtackades som avgående långvarig ordförande, valdes in som ordinarie styrelsemedlem för åren 2020-
2021 tillsammans med Jörgen Holmström (omval). Måns Henriksson och Peter Fihlman fortsatte som 
styrelsemedlemmar valda av årsmötet 2019. Till suppleanter för år 2020 valdes Anita Österberg (ny) och 
Per-Erik Fihlman (omval). Peter utsågs att fortsätta som vice-ordförande och Jörgen som sekreterare och 
kassör. 

2. Koprojektet och miljöavtalet 
Vården av byns ängar och det s.k. koprojektet fortsatte i samarbete med Maria Sjöberg, som hade 11 djur 
på byns ängar. Anna Fihlman anställdes på deltid för att sköta den dagliga tillsynen av djuren. Styrelsen 
tackar kogruppen och både yngre och äldre medhjälpare som sett till djuren, reparerat stängsel och slagit 
gräs mm. På hösten slogs gräset med slaghack på ca hälften av arealen.  
 
3. Vikare 
Under våren riktades ett upprop för en märkning av Vikare-infarten till Traficom som en ersättning för 
linjetavlorna som revs 2019 utan att vare sig kommunen eller byn kontaktades i förväg. Uppropet stöddes 
av ett 70-tal personer och ledde till att två lateralmärken utsattes. Föreningen är tacksam för den stora 
uppslutningen kring ärendet.   
 
Flytbryggan utnyttjades flitigt av besökare, såväl lokalbefolkning och fritidsbor från närarkipelagen som 
semestrande båtfarare, som tydligt uttryckte sin uppskattning för både brygga och utedass, bl.a. genom de 
frivilliga avgifterna som uppgick till drygt 600€. Föreningen tackar varmt för understödet till förmån för 
bryggans och dassets underhåll. Endast några smärre reparationer utfördes på bryggan. 
 
Planeringen av en ny brygga tog fart. Leader-gruppen meddelade om en förlängning av den pågående 
perioden, vilket gav extra motivation att snabba på projektet. Diskussioner inleddes om ett arrendeavtal 
med fiskelaget, Delägarlaget Hitis kyrkoby samfällda vatten, som övertagit vägbanken till den gamla 
bryggan. För att trygga de nödvändiga egna medlen beslöts att en penninginsamling anordnas och en 
ansökan om penninginsamlingstillstånd inlämnades på hösten.  
 
4. Projektet Hitis bibliotek och byainfo 
På grund av diskussioner i kommunen om bibliotekets fortsatta existens sände styrelsen i juni en skrivelse 
till berörda parter för att betona betydelsen av biblioteket samt byainfoverksamheten, som tjänar som ett 
praktexempel på gott samarbete mellan kommun och byaförening. Inget omedelbart indragningshot 
förelåg lyckligtvis längre vid årets slut.   
 
Byainfoverksamheten pågick från mitten av juni till mitten av augusti och möjliggjorde bibliotekstjänster 
fem dagar i veckan. Projektet drevs i samarbete med kommunen genom att Melanie Nybergh, som var 
anställd av byaföreningen, också fungerade som kommunens biblioteksvikarie. 

Info-broschyren för Hitis-Rosala trycktes på svenska, finska och engelska och fick även detta år extra god 
spridning genom att kommunen postade den till fritidsbor tillsammans med sitt sommarbrev.  

Som understöd för projektet erhölls 2500€ i form av kommunens byalagsunderstöd samt 1000€ från 
Konstsamfundet, för vilket föreningen uttrycker sin tacksamhet.   
 



5. Bokprojektet 
Bokförsäljningen inbringade ca 2700€. Förutom återförsäljarna sålde föreningen böcker i samband med en 
marknad utanför Holmströms lanthandel i augusti samt under äppeldagen i Söderlångvik i september. En 
överenskommen kombinerad fotoutställning och bokpresentation i Dalsbruks bibliotek måste tyvärr 
inställas på grund av Corona-pandemin.  
Av banklånet för bokprojektet återstod vid årsskiftet 4234€.  
 
6. Ekonomi 
Bokslutet för 2020 uppvisar en vinst om 3511,10€.  
Nordea-kontot måste enligt bankens krav överföras till företagssidan, och som inledning på den processen 
stängde banken helt kallt och utan förvarning av föreningens konto. Efter tydligt uttalat missnöje blev 
mottagandet gott och ett nytt konto kunde slutligen öppnas ca två veckor senare. Som plåster på såren och 
en förtroendeåterställande åtgärd donerade banken 100€ till förmån för Vikare bryggan. 
 
7. Övriga aktiviteter 
I maj ordnades ett välbesökt städtalko i byn tillsammans med ungdomsföreningen. Efter talkot avnjöts kaffe 
och den av Holmströms lanthandel donerade grillkorven på Furutorps terrass.  
 
Med anledning av förnyandet av skärgårdsprogrammet sändes i juni en skrivelse till Skärgårdsdelegationen 
i vilken behovet av den lokala servicen i skärgården starkt poängterades. 
 
Postbodan reparerades och målades utvändigt. 
 
8. Medlemmar och medlemsavgifter  
Föreningen hade under 2020 totalt 117 betalande medlemmar bestående av 105 vuxna och 12 barn. 
Medlemsavgiften var 10€ för vuxna och 5€ för barn (0-15 år). 
 


