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Inomhusjobb pågår 
Mycket arbete har lagts under hösten för att få klart isolering, ytskikt på tak och golv 
(se bilder nedan). Trots detta så återstår mycket arbete för att färdigställa insidan av 
huset, så det är fortfarande stort behov av arbetskraft. Vi kommer att ha ett antal 
arbetspass i mellandagarna, så passa på att komma dit och bränna lite kalorier efter 
julmaten.   Nu pågår läggning av golvskivor på övervåningen samt målning av 
väggpanelen.  
 
Annonsering om arbetspass sker via anslag/affisch i Hälleviksstrand samt på HKSS och 
Främjandets 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 (sms) vägen. 
Anmäl gärna ditt deltagande på arbetspassen till Hans via sms till 0709-743334.  
 
Vi vill passa på att  tacka er som har varit med på de arbetspass som varit under 
hösten. Ni har gjort att fantastiskt jobb för att hålla arbetet igång under hela 
hösten!! 
 
 
Vi kommer att ha ett informationsmöte söndagen den 29 december kl 14.00 i Lokalen 
där vi informerar om hur projektet framskrider samt ekonomi m.m.  
 
 
 
Fram till idag har vi fått in bidrag på 574.000 kr från 150 privatpersoner. 
Vi har även fått 500.000 kr från 30 företagssponsorer. Flera av dessa företag har 
uppgraderats till huvudsponsorer under året genom att bidraga med minst 25.000 kr.  
Vi har beviljade medel för 1.700.000 kr hittills, men vi kämpar på med ansökningar till 
olika instanser och stiftelser såsom De Handikappades Riksförbund, Boverket och 
Riksidrottsförbundet. 



Dock har vi fortfarande behov av medel, stort som litet. Så vänligen se nedan 
 
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 
Susanne Kovacs Österberg 
 
 
Vänligen 
Hälleviksstrands Främjande & HKSS 



 
 
 
 
 
 
  



Inomhusbilder från höstens arbetspass 
 

 
 
 
Så här fint har huset blivit 
 

 
 
 


