Bad och bastu vid
Norra bryggan
Domstens Idrottsklubb går nu vidare och bildar
sektionen ”Bad och bastu vid Norra bryggan”
Målsättningen är att vårda, utveckla och bevara
miljön runt Norra bryggan.
I denna satsning ingår förutom bastun, en utomhusdusch
för de som badar i havet, se till att badtrappa finns i året
om, grillplats och utemöbler utan för DIK´s luda samt
att vara en aktiv kontakt med kommunen så att området
sköts på ett bra sätt.
Vi erbjuder alla hushåll i Domsten och Gråläge
att ta del i denna satsning.

Fantastisk vy över strand, brygga, hav och landet i väster.

Nära till svalkande och lättillgängligt bad.

Finansiering

Finansieringsmodell

Finansieringen av bastun har så här långt inbringat 580 000:- och vi
fortsätter att bearbeta företagarna i Domsten & Gråläge för att få in
ytterligare ca 150 000:-.

Satsat belopp

Rabatt

Rabatt

Årsavgift

i kronor

i procent

i kronor

i kronor

Parallellt startar vi nu upp insamlingen från hushållen. Satsningen från
hushållen kommer att ge de som bor i huset rätt till livslångt bastande.
Målet är att få med ca 100 hushåll för att täcka den slutliga finansieringen.
Säljs huset kan basturätten gå över till de nya ägarna. Till detta kommer
en årsavgift på 400-500:- för att täcka drift och underhåll.

3 000

0%

0

500

4 000

2,75%

110

390

6 000*

5,00%*

300*

200*

10 000

5,00%

500

0

* vid satsade 6 000 kr blir årsavgiften 0 kr första året. Därefter 200 kr/år.
Viktigt! Vi tror inte på en årsavgiftshöjning de första 4-5 åren.
Efter att vi nått full finansiering av bastun och den är tagen i drift, kommer det
att bli möjligt att bli medlem genom en engångsavgift på 4 000 kr och full
gällande årsavgift.

Vi/jag vill gärna vara med i DIK sektionen
”Bad och Bastu vid Norra bryggan”
Jag/vi vill satsa:
3 000:-

__________________________________________________________________________________

4 000:-

__________________________________________________________________________________

6 000:-

__________________________________________________________________________________

10 000:-

________________________________________________________________________________

Det kommer troligen att krävas att hushållen i Domsten o Gråläge satsar
400 000:- för att projektet ska realiseras.

Namn _________________________________________________________________________________________
Adress ________________________________________________________________________________________
E-mail
Tel

_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Vi vore tacksamma om ni uppger email eftersom det är effektivt att
informera om projektets arbete.
Svar önskas senast den 15/7.
Lämna lappen i Göran Artmans brevlåda Södra Stranden 36
(söder om huset, motsatta sidan) alt Erik Gustafssons brevlåda på
Bygatan 66 (rakt över huset, motsatta sidan) eller maila Era
uppgifter till erik_gustafsson@telia.com
Informationsträff i Havsbris för allmänna och enskilda frågor
angående medlemskap, avgifter etc hålls 20 juni kl 18.00.
Med vänlig hälsning
Erik Gustafsson
Bygatan 66

Lasse Rosenqvist
Lärkstigen 22

Fredrik Hörberg
Bygatan 56

Gert Lindell
S.Stranden 38

Göran Artman
S.Stranden 36

Anders Nilzon
Bygatan 58

Pär Lundqvist
Bygatan 76

