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Hej Einar,

 

Tack för en konstruktiv dialog!

 

Vi har gått igenom er kravlista ur kallelsen, räknat, och stämt av mot vår
projektplan.  

Några saker särskilt viktiga tycker vi:

 

·         Badets funktion prioriteras – vi tycker 20 m är viktigt

·         Det ska vara tydligt vad er stämma beslutar – bör inte heller avvika för
mycket mot kallelsen

·         GSF vill inte förbinda sig att bygga mer än vi har kostnadstäckning
för (vi har 200 000:-, inte mer)

 

Den största kostnaden som bör skjutas på framtiden är grusgången och hopptorn.

Vårt förslag är därför att grusgång och hopptorn inte kommer att inrymmas inom
de 100.000kr som GFF bidrar till badet.

Det som ingår i [200.000kr från GSF] och [100.000kr bidrag från GFF] kommer då
att vara:

 

1. Badstrand 20m bredd  (inkl duk och antal ton sand från pråm)

2. Sandstrand ca 4-5 m på land

3. Gräsyta ca 400kvm

4. Avjämnade gångar med gräs (klippning)

5. Flytbrygga 2 sektioner från strandkant

6. Bänkar, bord 12pers
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7. Grillplats, betongring

8. Livräddningsutrustning

9. Enklare lekredskap

 

*Om GFF-stämma kan bevilja 150.000kr föreslår vi att vi lägger till punkt10

10. Utöver detta vill vi gärna lägga till badflotte/hopptorn om vi kan hitta ett
begagnat till ett bra pris

 

*Om GFF-stämma kan bevilja 250.000kr föreslår vi att vi lägger till punkt11

11. Grusade gångar till badet

 

Vi tror det är väldigt viktigt att endast ge några tydliga förslag.

 

Punkt10 och Punkt11 kan vi ta i en andra etapp – finns ingen koppling i
etableringskostnad eller liknande.

 

Viktigt att förstå att GSF behöver GFF-årsmötesbeslut på bidraget på 100.000kr
för att bygga 20m strand – detta kan vi inte göra senare.

Får vi inte detta beslut så tvingas vi, d.v.s. GSF bygga en 12m strand.

 

Med vänlig hälsning

Styrelsen GSF
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