– Skänk en skärv!

Stuvö Backe

Nu är det dags för en ny insats av Hälsöborna
För fyrtio år sedan stod det nybyggda klubbhuset klart vid stuvö Backe efter
att tanken fötts vid 50-årsjubiléet 1975. Med hjälp av en stor ideell arbetsinsats
från ett antal engagerade medlemmar samt gåvor och sponsring från företag
och privatpersoner lyckades man bygga det klubbhus som i stort sett är detsamma som står där än idag. Nu har det blivit dags att göra något åt planen
som de senaste året har sjunkit ihop och på sina ställen blivit helt ospelbar.
Nu behövs din hjälp både arbetsmässigt och ekonomiskt under året så att vi
återigen kan se våra lags hemmamatcher på Stuvö Backe, och så att våra barn
får möjlighet att springa ner ”till plan” och spela boll när dom vill.
Hälsö Bollklubb grundades
1925 och samtidigt bildades
ett A-lag.
Problemet på ön var att man
gärna ville ha en fotbollsplan med det fanns ingen
mark att tillgå. Genom idogt
ideellt arbete med skottkärror som främsta hjälpmedel
anlade man en fotbollsplan i
ett sund mellan de två öarna
Hälsö och Burö. Denna fotbollsplan döptes till Stuvö
Backe.
Från 1925 till 1968 har fotbollsplanen förbättrats och
utökats genom ideella krafter med ytterst små tillskott
från bl.a. Öckerö kommun.
Den sista utvidgningen till
dagens mått 64x104 m gjordes 1939 då också den sista
marken köptes in. Planen
har hela tiden skötts av ideella krafter inom klubben.
Klubben har sedan 1925 haft

ett A-lag och oftast även ett
B och C-lag. Ungdomsverksamheten har alltid varit viktig för klubben men är olika
stor beroende på antalet
barn på ön. Vi har haft sam-

arbete med andra öar som
har samma problem. År 2013
har vi än en gång i historien
kunnat glädjas åt ett flicklag,
som med stor entusiasm spelar fotboll.

Tidningsurklipp från GP Nordväst som gjorde ett reportage
vid invigningen av Hälsö Bollklubbs Klubbhus.
På bilden syns Althe Hagman och Sture Olofsson.

Hälsö och Hälsö BK
Hälsö är en ö belägen i Göteborgs
norra skärgård i Öckerö kommun.
Här bor ca. 550 personer. Tyvärr
finns det nu få arbetstillfällen på ön
och i Öckerö kommun, som består
av 10 öar, och de flesta människor
måste arbetspendla till Göteborg.
Tidigare fanns på Hälsö ett varv
som byggde framförallt fiskebåtar. Denna samhällsförändring har
inneburit flera förändringar såsom
nedlagd affär och post.
Det finns tre föreningar på ön, Hälsö
Fiskehamnsförening, Hälsö Vänners
Intresseförening och Hälsö Bollklubb,
vilka trots ett förändrat samhälle har
överlevt och har en ganska omfattande verksamhet.
Naturligtvis är fotbollen en viktig
ingrediens i en fotbollsklubb. Men i
ett litet samhälle har den även en social funktion. Människor träffas och
umgås vid fotbollsmatcher på Stuvö
Backe oavsett intresse för fotboll.
Klubben har en viktig ekonomisk
intäkt i samband med matcher på Stuvö Backe genom kaféverksamhet och
annan försäljning.
Tillsammans med övriga föreningar
anordnar vi midsommarfirande och
julfirande och i klubblokalen anordnas fester, pubkvällar, dans- och teaterkurser. Hälsö Bollklubb har stor
betydelse för hela samhället och har

genom tillgång till lokal möjlighet att
genomföra olika aktiviteter. Det är
viktigt idag att ha en bred verksamhet eftersom konkurrensen från storstaden och andra idrotter m.m. är stor.
Bland övriga aktiviteter som drivs i
Hälsö BKs regi kan nämnas vuxenmotion och simskola för barnen.
Det ideella engagemanget är navet i
vår förening och genom detta engagemang blir ett litet samhälle som Hälsö
ett levande skärgårdssamhälle.

Anledningen till anläggningsprojektet samt omfattningen
Eftersom fotbollsplanens grund är sjöbotten har den de senaste åren fått

stora gropar förmodligen på grund av
sättningar i botten. Detta har inneburit att vi ej kunnat spela på planen på
grund av skaderisken för spelarna.
Vi har via en jordentreprenör fått tips
att ta bort översta skiktet gräs, fylla på
30 cm ny jord och så nytt gräs. På detta sätt skulle vi få en fungerande fotbollsplan till en rimlig kostnad. Vi har
fått en massa jord från olika håll där
man schaktat bort sådan; alltså ingen
kostnad för oss. Det arbete som kan
göras av lekmän kommer att utföras
av ideella krafter i föreningen.
Alla är vana vid sådant arbete, vilket är en förutsättning för att en liten klubb skall överleva. Föreningens
medlemmar har genom åren även ideellt byggt en lokal med omklädningsrum, bastu och lokal för samvaro.
Vi vill naturligtvis använda oss av
en lokala entreprenör eftersom hans
möjlighet att få arbete också bidrager
till ett levande samhälle.

Önskad effekt
Den önskade effekten är en väl fungerande fotbollsplan till en kostnad som
vi orkar med. Med nutidens konstgräsplaner är det inte lätt att konkurrera
men vi hoppas att en gräsplan räcker
för våra behov ett antal år.
För ungdomsverksamheten är det
viktigt med en fungerande plan på
nära håll, då barnen själva skall kunna ta sig till planen för träningar eller
bara för att ”kicka boll”.

Tidplan

Vi vill börja arbetet så fort som möjligt att två orsaker. Dels vill vi kunna

spela på planen åtminstone från och
med hösten 2014. Dessutom behöver
klubben det ekonomiska tillskottet
som fotbollsmatcherna innebär genom kioskverksamhet och sponsring
kring arenan. Nu får vi dessutom betala planhyra på Öckerö för träning
och matcher.
Om vi kan börja arbetena den 1 mars
så tar de högst en månad och sedan
kan vi så gräs med ideella krafter och
sköta bevattningen o.dyl. Detta skulle
kanske innebära en färdig plan i slutet av maj. Men den ska nog inte tas i
anspråk för matcher förrän till hösten
för att hinna bli starkare.

Samverkanspartners
Vi söker bidrag från Öckerö kommun,
fotbollsförbundet och vissa fonder,
men det är osäkert vilka möjligheter
som finns.
Vi har många företagare som sponsrar vår verksamhet och hoppas på ett
positivt gensvar från dem.
I övrigt planeras för olika inkomstbringande aktiviteter under året och
några klubbmedlemmar har startat insamlingar och lotterier.
I den offert vi fått ingår ej gräsfrö,
vilket bara det beräknas till en kost-

nad på ca. 30 000 kr. Så alla insamlade
medel kommer att gå åt till detta och
de övriga kostnader som uppkommer
under arbetets gång.
DU har nu möjlighet att lämna DITT
bidrag till renoveringen av Stuvö
Backe genom att sätta in valfritt belopp på Hälsö BKs plusgiro 424264-0
eller bankgiro 5603-0802. Märk inbetalningen med ”STUVÖ BACKE”.
Ett annat sätt att ekonomiskt stödja
planrenoveringen är att ”köpa” en bit
av fotbollsplanen per kvadratmeter.

Upprop!
Vår insamlingskampanj till planrenoveringen har arbetsnamnet ”Skänk en
skärv” och det är för att lyfta fram att
vi befinner oss i ett avgörande läge
om föreningens framtida överlevnad.
”Skänk en skärv! Idrottskamrater i
nöd” är en rubrik från Hälsö BK år
1935 då föreningen befann sig i ett
mycket svårt ekonomiskt läge för att
kunna färdigställa anläggningen på
Stuvö Backe, men genom ideellt arbete och ekonomiskt stöd övervann man
svårigheterna och därefter har Hälsö
BK varit en viktig faktor för Hälsö som
ett levande samhälle.
Fotbollsplanen är ett nav för föreningens verksamhet och det är därifrån
mycket av föreningens engagemang
föds. Engagemang som leder till simskola, dans, bowling, musikaftnar,
midsommarfirande, Stjärnan m.m
Fotbollsplanen är också en fantastisk
lekplats som vi har i vårat närområde
där barn kan spela fotboll, brännboll
eller springa fritt. Vi vill kunna erbjuda
barnen att fortsätta med detta, både i
organiserad form och för spontan lek!
Vi tror att ni tycker Hälsö BK är viktigt
för öns själ oavsett om det är idrott,
kultur eller festligheter som lockar.
Det är en gemenskap vi bygger!
Vi hoppas på ditt stöd till Hälsö BK
Anders Olofsson
Ordförande Hälsö BK

Skänk en skärv!

- Så här gör du för att stödja Hälsö BK
Som privatperson eller företagare kan DU hjälpa Hälsö BK att genomföra planrenoveringen
genom att som gåva sätta in valfri summa på Hälsö BKs plusgiro 424264-0 eller bankgiro
5603-0802. Märk inbetalningen med ”STUVÖ BACKE”.
Ett annat sätt att stödja föreningen kan vara att köpa kvadratmetrar av den nya gräsmattan.
Varje person eller företag som köper en kvadratmeter eller mer får ett sponsorbrev samt en
plakett (skylt) med sitt namn på grässponsortavlan som kommer att sättas upp i lokalen.
Sätt in avsett belopp på Hälsö BKs plusgiro 424264-0 eller bankgiro 5603-0802.
Märk inbetalningen med ”GRÄSSPONSOR” tillsamman med ditt eller företagets namn.

Paket grässponsring:
1-4 m² inkl namnskylt 600:-/m²
5-10 m² inkl namnskylt 500:-/m²
11 m² eller mer inkl namnskylt 400:-/ m²
Det går naturligtvis också bra att lämna ett litet kuvert till Britta Edefors eller Anders Olofsson.

