Ny bastu, gångbrygga och
starttribun i Hälleviksstrand.
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FR Ä MJ A N D E
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N
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Ny gångbrygga förbinder
lokalen med bastun

Hälleviksstrands Främjande och Hälleviksstrands Kappseglings Sällskap har fått
bygglov för uppförande av en bastu och ny starttribun på den plats där den gamla
tribunen nu står.
Detta gör att vi Hälleviksstrandsbor har en unik möjlighet att skapa en fantastisk
plats för möten och rekreation. Tanken är att uppföra en byggnad som ska rymma
en bastu för 8-10 personer och på andra våningen en möteslokal som också kommer
att fungera som starttribun vid kappseglingar. Det kommer att finnas ett mindre kök,
duschar och toalett, dessutom en gångbrygga från Lokalen till ”herrarnas” på badplatsen. Hela anläggningen kommer att vara handikappanpassad och skulle kunna
stå klar till våren 2015.
Hur kan då detta möjliggöras? Kostnaden är beräknad till 1-1,5 mkr och finansieringen är tänkt att ske genom gåvor från privatpersoner, företag och organisationer.
Bidrag söks också från Orusts kommun, Länsstyrelsen m.fl. Driften bekostas med
avgifter vid bastubad.
Med detta utskick vill vi undersöka hur stort ditt intresse är? Hur mycket skulle
du kunna tänka dig att satsa? 1.000 kr, 5.000, 10.000 eller något annat belopp?
Eget arbete, sponsring (pengar, material)? Skicka ett mail med ditt bidragsförslag
och dina uppgifter till någon av nedstående adresser. Inget är bindande, utan endast för vår planering.
Ett bidrag eller engagemang vid uppförandet av bastu/tribun och gångbrygga
kommer att premieras med tillgänglighet alternativt rabatt vid bastubad och hyra
av möteslokal. Byggandet kommer att ske i den takt som finansieringen tillåter.
För att underlätta planeringen ber vi om svar senast 30/8 -14. Ytterligare information finns på Främjandets hemsida under Andstensholmen.
Med varma hälsningar,

Per, Hans, Per-Erik, Lars och Maude

Ny bastu och starttribun i
befintlig tribuns läge

Förläggning av
gångbrygga till badet

Per Oscarsson, per@otm.se Tel. 0706-54 95 63 Hans Abrahamsson, hans.abrahamsson@gknaerospace.com Tel. 0709-74 33 34
Per-Erik Näslund, pe.naslund@telia.com Tel. 0705-69 03 50 Lars Trygg, lars.trygg@chalmers.se Tel. 0705-65 51 21
Maude Östaneng maude.ostaneng@glantzark.se Tel. 0703-63 76 03

