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RENOVERING AV KLUBBSTUGAN PÅ STRANDVALLEN, UNNARYD

Klubbstugan på Strandvallen är en samlingsplats för byns unga. De aktiva hänger
där innan och efter sina träningar och matcher, de icke aktiva håller till där för att
kompisarna gör det.
Vi vill skapa en trivsam miljö för både de unga och gamla och givetvis locka ner fler
personer, detta tror vi kan leda till spontanidrott. Vi vill också att klubbstugan ska
användas till både skoldisco, kalas, kurser, möten mm. Genom att vi sedan kan hyra
ut lokalen hoppas vi att den kan bli ”självförsörjande” till kommande renoveringar
och investeringar
I början på året samlade vi medlemmar tillsammans med SISU idrottsutbildarna för
ett kick-off event på Alebo. Detta resulterade till att vi fick en helt ny energi i
föreningen och fler nya ansikten dök upp. Vi bildade nya grupper, därav uppstod
renoveringsgruppen av klubbstugan.

Men…..
för att kunna vara i/trivas i/hyra ut lokalen MÅSTE den renoveras.

Klubbstugan byggdes på 60-talet och renoverades/piffades i början av 80-talet.
Sedan dess har det inte gjorts något åt innemiljön.
Det enda som fungerar i köket är vattenkranen.
Spisen är ur funktion (en platsbyggd kokplatta) ett litet kylskåp står mitt på golvet,
toaletten är oftast ur funktion och knappt brukbar, planlösningen är dålig samt att
möbler är ett saligt hopplock från olika loppisar, fönster måste bytas nu i vår.
Det är en ganska omfattande renovering som vi tänkt genomföra med ideella krafter
med start idag och helst bli klara med till seriepremiären.
Optimistiskt, men det kan gå!

Sid 2 (av 4)
Det vi vill göra i klubbstugan är:
- Nya golv
- Ny panel på väggarna
- Nya möbler med sittplats och porslin till 30 personer
- Ett mindre modulkök med spis och ugn
- Utebelysning
- Riva köksön för att få mer plats
- Toaletten ska renoveras
- Byta fönster
- Flytta kiosken till kansliet för att skapa mer plats i allrummet
- Nya köksskåp i kiosken
- Ny kyl till kiosken
Varför har vi så bråttom?
- Vi sökte bidrag förra året från Hylte kommun men fick avslag.
- Det är nu vi har energin och orken!! I och med SISUs kick off är vi på-nytt-födda
med en rejäl dos av energi.
- Fönster är så dåliga att det drar med sej mer jobb och kostnader om dessa inte
omgående byts ut.
- I år fyller föreningen 90-år, då vill man inte se gammal och dassig ut.
90-års jubiléet är också en viktig orsak till att vi vill fräscha upp lokalen nu och inte
nästa år. Till julitorget önskar vi ha en utställning i klubbstugan med foton och
tidningsurklipp från de 90-åren som gått. Kan vi då visa upp en fräsch klubbstuga för
byns invånare och alla hemvändare skulle detta kännas jätte bra.
- Den allra största orsaken är att vi faktiskt inte har någon samlingslokal i Unnaryd.
Vi har ingenstans att vara om vi ska ha ett större kalas, samling eller liknande.
Det vi vill trycka på rejält är
VI FYLLER 90 ÅR! STORT BEHOV AV SAMLINGSLOKAL!

ENERGIN HAR VI NU!

För att finansiera detta har vi sökt bidrag från
Bygdens bank 50.000 kr
Hallands Idrottsförbund 80.000
Vi har inte fått ok från någon av ovanstående ännu då processen tar ca 4 veckor.
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Vi önskar och hoppas att kommunen vill stötta oss i detta projekt med
100.000 kr

Projektgruppen består av:
Anna Simonsson 070-5235889
Anna Lönnergård 073-7657509
Ove Larsson 073-2035646

Med förhoppning på att vi hörs!
Anna Simonsson, Anna Lönnergård och Ove Larsson

