Till gamla och nya medlemmar i Hitis kyrkoby byaförening

1.6.2021

Bästa vänner
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.
Styrelsen fortsätter i oförändrad form. Hanna Vuorio-Wilson fortsätter som ordförande, Peter Fihlman som viceordförande, Jörgen Holmström som sekreterare och kassör, samt Christer Gustafsson och Måns Henriksson som
övriga ordinarie medlemmar. Anita Österberg och Per-Erik Fihlman är suppleanter.
Koprojektet fortsätter i enlighet med vårt mångåriga avtal med Maria Sjöberg och vi kommer också i år att ha glädjen
av att se hennes djur beta på byns ängar. Däremot har vi inte kött att erbjuda detta år då djuren skall få växa till sig.
För intresserade av ekokött kan vi hänvisa t.ex. till Sjölax gård i Kimito, https://www.facebook.com/groups/sjolaxkott.
Byainfo-projektet i biblioteket fortsätter och vi har fått extra fin hjälp med finansieringen både i form av
kommunens byalagsunderstöd och ett treårigt bidrag från Konstsamfundet. Under perioden 15.6-14.8 är byainfon
öppen 4 timmar per dag från tisdag till lördag. Infobroschyren Hitis-Rosala Byastig 2021 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 fortfarande försvårar planeringen.
Vikare var välbesökt av båtfarare i fjol. Vi tackar för de frivilliga avgifterna, som kommer väl till pass för underhåll
av bryggan och utedasset. Insamlingen till förmån för en ny allmän brygga blev en verklig framgång – stort tack till
alla som redan bidragit. Ytterligare bidrag är fortfarande välkomna. Som det ser ut får vi antagligen vänta på det
slutliga beslutet om Leader-understöd till slutet av augusti. Vi får ge oss till tåls över sommaren och hoppas på ett
positivt resultat. Vi informerar närmare via nätsidan, Facebook och per epost om hur projektet går vidare. Meddela
din adress till info@hitisbyaforening.fi om du vill få vår information per epost.
Medlemsavgiften är oförändrad, dvs 10€ för vuxna och 5€ för barn (0-15 år). Se inbetalningsinfo nedan.
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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