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Ni som följer de regelbundna 
uppdateringarna av insamlingen för 
Rädda Badbryggan Kvarnåkershamn i 
våra sociala kanaler har säkert redan 
noterat att resultatet hittills är över all 
förväntan. Vår kassör, Anders 
Stenberg, påminde oss häromdagen 
om att insamlingen för bryggan 
inleddes den 21 oktober med målet att 
samla in minst 180 000 kr. Flera av 
oss inom styrelsen kände viss oro för 
att det kunde dröja ända fram mot 
våren innan vi skulle nå målet.

Resultatet för insamlingen är över all förväntan

- Antal medlemmar: 94 st = 37 600 kr.
- Sponsorintäkter: 145 000 kr (!!)
- Donationer: 2 151 kr.
- Förbetalda medlemsavgifter för 2023: 4 000 kr

Totalt insamlat belopp i detta nu: 188 751 kr!

Det är verkligen helt fantastiskt och visar vilket 
starkt stöd det finns i Siltebygden för att säkra
bryggans existens för framtiden. Med det 
uppnådda insamlingsresultatet har vi nu 
uppnått det första etappmålet; att säkra 
investeringen för upprustningen av bryggan. 

En månad senare, måndag den 21 november meddelade Anders Stenberg följande:
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Men - och det är viktigt att påpeka - det
betyder inte att vi kan slå oss till ro. För att 
bryggan ska kunna läggas i och tas upp 
kommande sommar, för att möjliggöra 
borttagning av släke m m behöver 
ytterligare ca 20 - 30 000 samlas in. Till 
detta vet vi inte hur länge föreningen Rädda 
Badbryggan behövs för att säkra de årliga 
insatserna.

Vi kan nu inleda arbetet 
Med det beslut som togs vid S:a 
Kvarnåkershamns extra föreningsstämma 
den 5 november kan samfälligheten nu 
inleda arbetet med att formellt införliva 
bryggan i samfällighetens 
anläggningstillgångar. 

fortsättning.

Föreningens bankgiro finns angivet på Rädda 
Badbryggans hemsida: 
www.raddabadbryggan.se
Där kan du också ta av information om vilka som 
anmält sig som sponsorer med mera.

Varmt tack till föreningens medlemmar, 
sponsorer och donatorer hälsar,
/Styrelsen för Rädda Badbryggan 
Kvarnåkershamn

Det är dock en process som kan ta både två 
och tre år. Alltså behöver Rädda 
Badbryggan samla lite i ladorna för att säkra 
underhållet av bryggan några år framåt. Låt 
oss alltså hålla grytan kokande. 

Tipsa om att gå med i föreningen
Tipsa gärna vänner och bekanta om att gå 
med i föreningen. Det finns fortfarande plats 
för fler sponsorer och för de som så önskar 
går det utmärkt att bidra med donationer till 
valfritt belopp.  

http://www.raddabadbryggan.se/

