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Informationsmöte den 5 november i 
Siltegården 

Äntligen är föreningen Rädda Badbryggan 
Kvarnåkershamn igång på allvar. På grund 
av långsam hantering av Skatteverket med 
föreningens organisationsnummer och 
likaledes trög handläggning av banken när 
det gäller bankgirot tog det längre tid än vi 
hade hoppats. Nu är dock all formalia på 
plats. Föreningens hemsida 
(www.raddabadbryggan.se) är uppe och 
föreningens kanaler via sociala medier 
(Facebook och Instagram) registrerade och 
klara. (Du hittar dem genom att söka på 
namnet Rädda Badbryggan eller Rädda 
Badbryggan Kvarnåkershamn.)

Fin-fin start för Rädda Badbryggan Kvarnåkershamn

Som de flesta redan vet behöver vi samla in ca 
180 000 kr för att säkra de pågående 
underhållsåtgärderna och på det sättet göra det 
möjligt att lägga bryggan i vattnet till kommande 
sommar. Styrelsens förhoppning är att vi ska 
samla in 60 – 80 000 kr i höst och resterande 
belopp under våren. För att klara det behöver vi 
minst fördubbla medlemsantalet och rekrytera 
ett tiotal sponsorer. All information om 
föreningens syfte och arbete samt hur man blir 
medlem och sponsor hittar du på Rädda 
Badbryggans hemsida.

Och vilken härlig start vi har fått. På mindre än två veckor har Rädda Badbryggan fått 55 
medlemmar, fem sponsorer och ett par stycken privata bidrag som hittills inbringat totalt 

49 601 kr. 
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Vi säger varmt tack till de som redan anmält 
sig som medlemmar och sponsorer och 
uppmanar föreningens medlemmar att vara 
aktiva ambassadörer för föreningen i 
samband med att ni träffar grannar och 
boende med anknytning till Silteområdet. 
(Ett enkelt sätt att sprida kännedom om 
föreningen är att du går in på Facebook 
eller Instagram och ”bjuder in” dina vänner 
som du har på dessa plattformar.

För att ytterligare informera om Rädda 
Badbryggans verksamhet arrangerar 
föreningen ett öppet informationsmöte kl. 
10.00, lördag den 5 november. Mötet äger 
rum i Siltegården, granne med Silte kyrka. 

fortsättning.

Till sist ber vi att få tacka Ninni Westerman får 
den vackra illustrationen över badbryggan i 
Kvarnåkershamn som pryder föreningens 
hemsida. Ninni skred till verket och målade 
bilden samma dag som det informella beslutet 
togs att bilda föreningen. Med fler eldsjälar som 
Ninni kommer vi givetvis att nå målet. Till våren 
har medlemmarna möjlighet att köpa en kopia 
av Ninnis bild. Intäkterna kommer givetvis att gå 
till föreningens insamlingsfond. 

För att ytterligare informera om Rädda Badbryggans verksamhet arrangerar föreningen ett 
öppet informationsmöte kl. 10.00, lördag den 5 november. Mötet äger rum i Siltegården, 

granne med Silte kyrka. 
 

Du som ännu inte anmält dig som medlem eller överväger att anmäla dig som sponsor, antingen privat eller via 
eget företag som du driver, uppmanas att göra det via föreningens hemsida där det finns särskilda flikar för Bli 

medlem eller Sponsor.
Varmt välkomna till föreningen Rädda Badbryggan Kvarnåkershamn! 


