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Nu har det hänt mycket. Har ni inte varit och kollat på ett tag, så gå dit och ta en titt. 

Det har blivit så himla fint!! 

 

Trappan är monterad, alla innerväggar är uppe och kakling av våtutrymmena klar, golvet 

på övervåningen är lagt. Balkongen/tribunen är på plats (förutom räcket), samt avsatsen 

på baksidan som ska tjäna som nödutgång på övervåningen.  

Nu pågår dragning av VA fram till själva huset från Lokalen. Det är ett mödosamt jobb 

för de som är inblandade. 

  

Återigen stort tack alla som har bidragit med ideellt arbete. Ni har gjort ett 

fantastiskt jobb!! 

 

Vi är lite försiktiga med arbetspass i dessa Corona-tider. Men vi kör lite försiktigt, med 

påbjudet avstånd så klart. Annonsering om arbetspass sker som vanligt via 

anslag/affisch i Hälleviksstrand samt på HKSS och Hälleviksstrands Främjandes 

Facebook sidor. Om du inte har Facebook och ej följer dessa sidor, så går det bra att 

skicka ett sms till 0709-743334, så informerar vi även den vägen via sms. Anmäl ditt 

deltagande på arbetspassen till Hans via sms till 0709-743334.  

 

När är huset klart då? 

Det har varit ett enormt stort bidragande från Hälleviksstrandsborna, både privat och 

via företag. Stort tack för era fina bidrag. Vår plan var att bli klara under hösten, men 

på grund av att vissa delar har blivit dyrare än beräknat, så kommer vi att ha en 

fördröjning på slutdatum. Troligast är att huset går att ta i bruk i slutet av året. 

Om vi får in mer finansiella medel så kan vi snabba på de sista delarna så att vi kan bli 

klara redan under hösten.  

Så vänligen alla som är intresserade, känn efter om det går att skänka mer medel: 

 

Privat sponsring: 

Bidrag skickas in till Främjandets Bg 299-9118 eller Swishas till 12345 24880. Märk 

inbetalningen ”Andstensholmen” samt ange ert namn och mail-id. 

 

Företagssponsring: 

Önskar ditt företag ge ett sponsorbidrag, har vi flera nivåer på dessa. 

Om ni vill veta hur detta går till, kan ni kontakta någon av nedanstående: 

  



 

Per Oscarsson, 0706 – 549 563  

per@otm.se 

 

Roger Andersson, 0703 - 440 285 

roger.andersson@halleviksstrand.se  

 

Hans Abrahamsson, 0709 – 743 334 

hans.abrahamsson@gknaerospace.com 

 

 

Projektgruppen består av: 

Per-Erik Näslund 

Per Oscarsson 

Hans Abrahamsson 

Ingegerd Brandin   

Roger Andersson  Vänligen 

Susanne Kovacs Österberg         Hälleviksstrands Främjande & HKSS 
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EKONOMISKT 2020 03 07

STATUS

        Finansiering: Budget:
Tkr Tkr Etapp 3

3 784 Gångbrygga 

               Beviljade medel - 3 643 till badet

               Länsstyrelsen START HÖSTEN 2020

450 Etapp 2b

3 260 Omklädning, 

               Beviljade medel - 3 143 Dusch och Bastu

               Länsstyrelsen och Riksidrottsförb. PÅGÅR

600

               Beviljade medel - 2 543

  Thordénstift. och DHR 200 Etapp 2a
2 262 Byggnad med 

               Beviljade medel - 2 343 Möteslokal / Tribun.

   Leader Södra Bohuslän PÅGÅR

1 018

  Privatpersoner, Företag, HKSS och

  Hälleviksstrands Främjande 1 325

Etapp 1

677 Gångbrygga till 

1 325 Bastu / Tribun

KLART



Så här fint har huset blivit 

 

 

 

 


