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 Hej igen kära medlemmar! 

 Etapp 2 av Kapellets upprustning 

 På dagens styrelsemöte har vi bestämt att påbörja etapp 2 av Kapellets upprustning genom att 

 skicka in en ansökan om att få ansluta till VA-nätet. Detta är den enskilt största posten för 

 etapp 2 och avgiften är i skrivande stund 312 558 kr. Då denna avgift höjs med 15% redan 

 den 1 januari 2023, ville vi tidigarelägga startskottet och sparar 46 899 kr. Som vi nämnde i 

 förra medlemsbrevet har vi skickat in en ansöka om medfinansiering till Boverket. Vi hade i 

 den processen en bra dialog med kommunen som ställde sig positiv till att hjälpa till med 

 delfinansieringen. Detta tillsammans med försäljning av silverföremål och att vi hittills 

 “bara” har använt 44 000 kr av de 120 000 kr som årsmötet bestämde att vi kunde ta av eget 

 kapital gör att vi har denna post finansierad. Totalen för etapp 2 är budgeterad till ungefär 

 650 000 kr, vilket inkluderar anslutning, grävning, toaletter och ett kök. 

 Vi letar efter sponsorer och bidragsgivare 

 Som vi nämnde är denna fasen av upprustningen kostsam och vi behöver Ditt stöd. Styrelsen 

 har bestämt att erbjuda olika nivåer på sponsorship. Det kommer att finnas en tavla vid 

 kapellet där sponsorerna nämns samt att deras namn kommer att finnas på vår hemsida. 

 Självfallet kan man också förbli anonym om man så önskar. De olika nivåerna är: 



 Platinum Sponsor 50 000 kr eller mer, Guldsponsor 25 000 kr,  Silversponsor 10 000 kr, 

 Bronssponsor 5 000 kr och Sponsor 1 000. Om Du eller Ditt företag är intresserad av att 

 sponsra Kapellet kan Du kontakta vår ordförande Martin Eklund (  martin.eklund@me.com  ) 

 eller vår kassör Göran Lindahl (  goran.lindahl.orebro@gmail.com  ) för mer information eller 

 för att få de underlag som behövs för Din redovisning. 

 Stort tack till donationerna från jul-evenemangen 

 Vi i styrelsen vill också passa på att tacka för ytterligare trevliga event som har hållits i 

 Kapellet. Till advents AW fick vi med hjälp av Gullvi med flera  en stor fin gran, lördagen 

 den 3/12 hölls det en välbesökt Julmarknad. Arrangemanget inbringade totalt 5 500 kr var av 

 ett väldigt uppskattat Hummerlotteri sponsrat av FJ Måleri stod för 4 000 kr. Den 8/12 

 samlades man för att äta en jultallrik i kapellet. Ett lotteri hölls även då, denna gång sponsrat 

 av Bruno som inbringade 2 400 kr. 

 Dags att betala medlemsavgiften för 2023 

 Vi förra årsmötet beslutades att bibehålla medlemsavgiften på 100 kr per person. Du betalar 

 enkelt via SWISH 123 009 7857. GLÖM INTE  ATT INKUDERA NAMN PÅ ALLA 

 MEDLEMMAR DU BETALAR FÖR. Gärna en transaktion per person så att du också kan 

 inkludera din e-postadress och/eller telefonnummer. Samma information (namn och 

 e-postadress) måste också anges om Du betalar via bankgiro, bg-896-3647. Sista 

 betalningsdag för medlemsavgift för 2023 är 1 Februari. 

 Styrelsen vill passa på att önska alla en riktigt God Jul och Gott Nytt ÅR! 
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