
Ny bybastu
i Domsten!

ERBJUDANDE OM FÖRETAGSSPONSRING

Bastukommittén i Domstens Idrottsklubb
välkomnar företag i Domsten och Gråläge

att stödja och förverkliga en genuin bybastu
vid Norra Bryggan i Domsten.

� Bybastu för alla
� Avskilt, lugnt läge
� Relaxmöjligheter ute och inne
� Sundsutsikt
� Badmöjlighet året runt
� Bastu för 6-8 personer
� Byggnad som smälter in i omgivningen

Målet med bybastun är:

Med vänlig hälsning

Erik Gustafsson Lasse Rosenqvist Fredrik Hörberg Gert Lindell Göran Artman Anders Nilzon Pär Lundqvist
Bygatan 66 Lärkstigen 22 Bygatan 56 S.Stranden 38 S.Stranden 36 Bygatan 58 Bygatan 76



Bybastu med sundsutsikt och närhet till bad
Vi har en unik gemenskap och ”bykänsla” som genom åren har skapats av eld-
själar i Domsten och Gråläge. Havsbris, tennisbanorna och hamnen är några av 
de faciliteter som tillkommit med hjälp av boende i byarna.

Sedan fl era år har vi i byns föreningar diskuterat möjligheten att bygga en ny bastu 
för gemensamt nyttjande. Önskemålet är en bastu i avskildhet med sundsutsikt och 
nära till bad. Med detta som utgångspunkt har olika alternativ diskuterats och
sammantaget tycker vi att Norra Bryggan är det bästa alternativet. Planerna har 
tidigare presenterats i Vi på Domsten och Gråläge, vid informationsmöte i Havsbris 
och vid Byföreningens årsmöte. Det ursprungliga bygglovet överklagades, men efter 
ändring i detaljplanen har vi beviljats bygglov för ett modifi erat projekt.

Vi har tagit fram en ekonomisk kalkyl baserad på offerter från tre olika byggare. 
Den totala byggkostnaden inklusive anslutningsavgifter är ca 1 milj kr inkl moms och 
vi arbetar på att förhandla ner kostnaderna. Kommunen bidrar med 200 000 kr 
och i föreningarna fi nns avsatt totalt 75 000 kr för att stödja bastun.

Hur kan vi tillsammans förverkliga detta? 
Vid en tidigare enkät, som besvarades strax över en tredjedel av Domstens och
Gråläges hushåll var 90% för projektet och vår förhoppning är att kunna fi nansiera
bastun med gemensamma insatser från våra invånare, intresseföreningar och
företagare i byarna. Vi kommer inte att börja bygga förrän projektet är fullt fi nansierat.

I ett första steg vänder vi oss nu till Dig som företagare med en förfrågan om
ekonomiskt stöd. Förfrågan skickas till samtliga hushåll då vi inte har någon samlad
bild av byarnas företagare. I ett andra steg kommer vi att vända oss till alla byarnas
invånare med en ekonomisk förfrågan baserad på resterande fi nansieringsbehov.

Avskildhet och möjlighet till ett dopp i Öresunds svalkande vatten. Bybastun är planerad att ligga i den vackra omgivningen vid Norra Bryggan.

Erbjudande om företagssponsring
Företag som bidrar till förverkligandet av vår bybastu får en minnesskylt på 
bastuns norra fasad mot gångstigen till badet vid Norra bryggan. Som tack 
för Ditt stöd som företagare får Du också under 3 år ha en skylt med företags-
logo, pitchline och webbadress i relaxavdelningen. Till detta kommer en fl yer 
med information om sponsrande företag att bifogas tidningen Vi på Domsten 
och Gråläge. På vår hemsida domsten.nu kommer en banner med sponsrande 
företags logotype att ligga under fl iken för bybastuprojektet.

Sponsornivåer för en 3-års period
Guldsponsor - 50´ kr, minnesskylt på bastuns utsida och större skylt i relaxavdel-
ningen. Sponsorblad i Vi på Domsten och Gråläge samt banner på domsten.nu

Silversponsor - 30´ kr, minnesskylt på bastuns utsida och större skylt i
relaxavdelningen. Sponsorblad i Vi på Domsten och Gråläge samt banner
på domsten.nu

Bronssponsor - 15´ kr, minnesskylt på bastuns utsida och skylt i relaxavdelningen. 
Sponsorblad i Vi på Domsten och Gråläge samt banner på domsten.nu

Stödet är avsett att vara avdragsgillt och motsvara Skatteverkets regler för sponsring.
Annan beloppssponsring - diskuteras separat.

Gåva/Donation - alla bidrag mottages tacksamt.

För intresseanmälan och avtal  - v.v. kontakta Erik Gustafsson, Domstens 
Idrottsklubb.
E-post: erik_gustafsson@telia.com eller tel: 0705-67 20 13
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