INSAMLINGEN
FÖR

VI SOM HJÄLPTE SKENE IF ATT
ÅTERUPPBYGGA KLUBBSTUGAN

Återuppbyggnad av klubbstuga med kansli & kiosk

För ett år sedan förstördes vår klubbstuga med kansli & kiosk i en anlagd brand och vi
medlemmar och alla barn & ungdomar förlorade inte bara vår samlingsplats utan årtionden
av minnen. Det var en fin plats där vi alla med svartvit bakgrund någon gång varit och har
minnen ifrån. Det var ett stort steg tillbaka för föreningen och vi har verkligen jobbat i uppförsbacke för att försöka få en chans att återuppbygga vår klubbstuga. Nu har vi kommit
till den punkten då vi har bygglov och byggnationen är igång och kommer under vår &
höst åter skapa en samlingsplats för oss alla på Vävarevallen i Skene.

Insamling

Värdeminskningen på klubbstugan var tyvärr mycket hög, då byggnaden nästan var 25 år
gammal. Detta innebär att föreningen måste lägga till pengar för att kunna återuppbygga.
Därför startar vi nu en insamling och vi är oerhört tacksamma för alla som vill vara med
och hjälpa oss med återuppbyggnaden. Vi kommer skapa en stor fin tavla vid klubbstugans entré med snygga mässingsskyltar med namn på alla som vill vara med, både
privatpersoner, familjer och företag. Alla pengar vi får in är öronmärka till klubbstugan och
era namn blir förevigade på klubbstugan.
Överst på tavlan kommer det stå:

2017
”Vi som hjälpte Skene IF återuppbygga klubbstugan”
De nivåer man kan välja mellan är följande:

Företag
• Företag stor skylt: 5000 kr.
• Företag mindre skylt: 3000 kr.
Anmälan: skicka ert val av nivå och vilket namn som skall stå på skylten samt faktura
uppgifter till kansliet@skeneif.com

Privatpersoner
• Familj med alla familjemedlemmars namn: 2500 kr.
• Enskild privatperson: 1000 kr.
Anmälan: välj nivå och skicka ditt bidrag via Swish till: 123-461-11-82.
Märk med ”Klubbstuga” och vilket/vilka namn som skall stå på skylten.

Invigning med fina priser
På invigningen kommer vi uppmärksamma alla bidragsgivare och alla kommer vara med i
utlottningen av fina priser. Förutom att alla namn kommer förevigas på klubbstugan kommer vi även publicera alla bidragsgivare på vår hemsida, Facebook sida och i annonsen i
Markbladet inför invigningen och på förening sidorna i BT.

Förtur vid uthyrning

Alla bidragsgivare kommer få förtur vid uthyrning av klubbstugan utvalda helger på året.

Kontakt
Har du frågor?
Maila kansliet@skeneif.com eller ring kansliet på tel. 0320-408 58.
Häng på och få ditt namn förevigat!

Hjärtligt tack till alla som vill hjälpa oss! /Skene IF
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