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Verksamhetsberättelse för år 2021 

1. Styrelsen 
Årsmötet hölls den 15 maj 2021 i Furutorp i närvaro av 9 medlemmar av vilka en på distans. Hanna Vuorio-
Wilson omvaldes som ordförande. Till styrelsemedlemmar återvaldes Måns Henriksson och Peter Fihlman för 
åren 2021-2022, medan Christer Gustafsson och Jörgen Holmström fortsatte valda av årsmötet 2020. Omval 
skedde också av suppleanterna Anita Österberg och Per-Erik Fihlman liksom av verksamhetsgranskaren Brita 
Granholm och hennes reserv Pehr-Göran Thölix. Styrelsen omvalde Peter som vice-ordförande och Jörgen som 
sekreterare och kassör.  

2. Koprojektet och miljöavtalet 
Koprojektet och miljöavtalet fortsatte i samarbete med Maria Sjöberg, som hade 11 djur betande på ängarna. 
Anna Fihlman anställdes på deltid för att sköta den dagliga tillsynen av djuren. Styrelsen tackar kogruppen och 
mycket flitiga yngre och äldre medhjälpare som såg till djuren, tillhandahöll vatten, reparerade stängsel och  
slog gräs mm.  
 
3. Vikare 
Den första planen i början av året gällde bara att gjuta ett brohuvud, medan en flytbrygga kändes som ett för 
stort och dyrt projekt. Men planen ändrades rätt snabbt då penninginsamlingen fick ett mycket gott 
mottagande, och även Leader-gruppen uppmanade oss att ta med flytbryggan på samma gång. 
Arrendeavtal med Delägarlaget ingicks i mars gällande vägbanken till bryggan med omkringliggande 
vattenområde. Avtalet gäller i 10 år och förlängs automatisk i 5 års perioder.   
Budgeten uppgick till strax under 60.000€, vilket betydde att ca 20.000€ krävdes i egen finansiering för ett 
Leader-understöd. Penninginsamlingens officiella mål om 16.000€ överskreds rejält, och vid årets slut 
uppgick summan till nästan 21.000€. Sammanlagt 160 bidragsgivare inklusive ett 20-tal båtgäster deltog. 
Ett Leader-understöd om 38.476€ beviljades, nästan exakt det ansökta beloppet. Budgeten överskreds rätt 
märkbart bl.a. till följd av att priset på virke och järn till gjutningen steg kraftigt samt att projektet krävde 
mera arbete än planerat. Som tur var fick vi in beställningen på flytbryggan bara någon dag innan priset 
utan förvarning höjdes med nästan 10.000€.  
Flytbryggan av Marineteks fabrikat levererades av Dalsbruks byggtjänst, och betongen levererades av ASV och 
Anders Lauréns företag Soila. Max Henriksson skötte byggandet med betydande hjälp av flitiga talkoarbetare, 
främst Peter Fihlman, Måns Henriksson och Nils Lejonmark. Övriga talkoarbetare var Jörgen Holmström, Kaj-
Viking Österberg, Ralf Österberg samt Hans Axelsson. Samtliga talkoarbetare ska ha stort tack för sin insats. 
Arbetet blev klart i slutet av september, varför den officiella invigningen beslöts skjutas upp till våren. En 
uppsnyggning av området diskuterades och kommunen lovade förnya infoskylten. Önskemål om förbättring av 
asfalteringen framfördes också.  
 
4. Hitis bibliotek och byainfo 
Byainfoverksamheten pågick med förlängda öppettider från mitten av juni till mitten av augusti och möjliggjorde 
då bibliotekstjänster fem dagar i veckan. Verksamheten drevs i samarbete med kommunen genom att 
kommunens biblioteksvikarie Heidi Fihlman anställdes av byaföreningen för tre dagar per vecka. Viktigt att 
notera är att verksamheten inte är bunden endast till bibliotekstjänsten, utan fungerar även utanför byainfons 
öppettider bl.a i form av informering via Facebook. Info-broschyren Byastigen 2021 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. Konstsamfundet beviljade ett 3-årigt understöd om 2000€ per år, 
och dessutom mottogs 1000€ av Svenska Folkskolans Vänner. Kommunens verksamhetsbidrag om totalt 3500€ 
användes till en del för att täcka återstoden av kostnaderna. Föreningen riktar ett varmt tack till alla 
bidragsgivare.  

   



5. Bokprojektet 
Bokförsäljningen inbringade ca 1200€. Projektets sammanlagda intäkter uppgår därmed till ca 95% av 
kostnaderna. Vid årsskiftet återstod ca 860€ av banklånet, vilket förföll till betalning i januari 2022.   
 
6. Sjöbevakningen 
Frågan om sjöbevakningens framtid i Hitis dök igen upp i pressen under försommaren. Tillsammans med Rosala 
byaråd skickades en skrivelse om sjöbevakningsstationens betydelse för Hitis/Rosala-området till kommodoren 
för Västra Finlands sjöbevakningssektion, med kopia till riksdagsledamöterna Sandra Bergqvist och Anders 
Adlercreutz och kommundirektör Erika Strandberg. I sitt svar konstaterade kommodoren att frågan skulle 
utredas under hösten och att lokalbefolkningen skulle kontaktas innan några beslut fattades. Inget hördes dock 
förutom via pressen som antydde att vissa diskussioner fördes, varför Sandra Bergqvist anhöll om audiens hos 
inrikesministern, vilket ledde till ett möte i februari 2022. 
 
7. Övriga aktiviteter 

 I maj ordnades städtalko i byn i samarbete med ungdomsföreningen.  
 En ny välkomstskylt målad av Katja Paulsson sattes upp vid infarten till byn. 
 Föreningen deltar i projektet Ring en inflyttningslots, som drivs av Åbolands Skärgårdsstiftelse och fick 

sin början hösten 2021. 
 Ordförande och vice ordförande är aktivt med i arbetsgruppen ”Rädda Hitis-Rosala skola”, och har via 

den haft regelbunden kontakt med Skärgårdsstiftelsens verksamhetsledare beträffande hyresgäster till 
f.d. småskolan i Rosala. Detta arbete har lett till konkreta resultat i form av nyinflyttade familjer. 

 
8. Medlemmar och medlemsavgifter  
Föreningen hade under 2021 totalt 121 betalande medlemmar bestående av 102 vuxna och 19 barn. 
Medlemsavgiften var 10€ för vuxna och 5€ för barn (0-15 år). 
 
9. Ekonomin 
Bokslutet för 2021 uppvisar en vinst om 1323,30€ vilket med tanke på årets verksamhet torde kunna ses som 
mycket tillfredsställande.  
 

 
 


