PRESSMEDDELANDE 5.6.2018
Hitis bibliotek & byainfo – ett pilotprojekt sommaren 2018
Hitis kyrkoby byaförening rf har beviljats understöd från Kimitoöns kommun för en infopunkt för
besökare till Hitis kyrkoby under sommaren 2018. I samarbete med kommunens bibliotek
möjliggör det här en förlängning av öppettiderna och ett ökat serviceutbud i bibliotekshuset under
projektperioden 18.6.-18.8.2018.
Som grund för projektet ligger en vision om att kunna göra Hitis bibliotekshus till en service- och
träffpunkt i Hitis by, där både lokalbefolkning och besökare kan få tjänster samt ha en möjlighet att
samlas, året om. Tänk Kimitos Villa Lande i liten skala, och med bibehållande av den stämning som
biblioteket i den gamla skolbyggnaden nu har.
Hitis kyrkoby byaförening arbetar aktivt för frågor kring skärgårdens utveckling, och projektet
följer de önskemål som bybor och sommarbesökare har uttryckt bl.a i en enkät som nyligen
utfördes av byaföreningen.
Projektet pågår alltså under perioden 18.6-18.8.2018. Utredningar fortsätter kring vilka
möjligheter det finns att erbjuda något motsvarande i framtiden.
Som projektkoordinator fungerar Hanna Vuorio-Wilson.
Hitis bibliotek och byainfo öppettider 18.6 – 18.8.2018
Tisdag-onsdag kl 10.00-15.00
Torsdag kl 13.00-18.00
Fredag-lördag kl 10.00-15.00
Serviceutbudet inkluderar
- Bibliotekets tjänster
- Två kunddatorer
- Wi-fi
- Mötesutrymme
- Utrymme för utställningar
- Servicepunkt för olika frågor för bybor, sommargäster och turister
- Made in Hitis – försäljning av hantverk från Hitis skärgård med omnejd
Under projektperioden visas en utställning av oljepasteller av den lokala konstnären Katja
Paulsson.
Onsdagen den 27.6.2018 kl 10.00 – 15.00 ordnas vernissage för utställningen. Dagen fungerar
samtidigt som invigningsdag för projektet, öppen för alla, med presentation av projektet och fri
diskussion. Byaföreningens verksamhet presenteras, och det nya företaget Made in Hitis, som bland
annat förmedlar skärgårdsbornas hantverk, introduceras.
Kaffeservering. Varmt välkomna!
Tilläggsinformation fås av Hanna Vuorio-Wilson
Tel 050 545 4645 eller hanna@madeinhitis.fi
Hitis bibliotek & byainfo
Stormnäsvägen 28, 25940 Hitis
bibliotek.hitis@kimitoon.fi
Tel. 044 066 47 18

