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Ansökan om ekonomiskt bidrag tlil Brännö Folkets Hus och Parkförening
Brännö Folkets Hus är en tillgång för Hylte kommun och erbjuder kommunens största
samlingslokalen för sittande gäster, tillstånd finns för 250 sittande personer. Här ordnas
kontinuerligt bröllop, arrangemang, fester och olika aktiviteter. Byggnaden har en stor
potential med sitt natursköna läge med utsikt ner mot ån och den invändiga stora salen med
scen och tak i form av en sexhörning, en perfekt lokal för tillställningar av olika slag.
En ansökan har nyligen gjorts hos Boverket på 866 200 kronor (50 % av den totala
beräknade kostnaden på 1 732 400 kr). För att bidraget ska erhållas måste Hylte kommun
bidra med 30 % av kostnaden på 1 732 400 kr, det vill säga 519 720 kr. Besked från
Boverket erhålls i maj. Resterande 20% av den ekonomiska insatsen består av ideellt arbete
med ett visst bistånd från MP-huset.
Brännö Folket Hus är i stort behov av renovering och upprustning. Uppvärmningen sker idag
med olja, vilket gör att driften är mycket dyr och dessutom påverkas miljön negativt. Det är
svårt att få ihop budgeten, trots kontinuerlig uthyrning. Styrelsens medlemmar lägger idag
ner ett stort arbete på fastighetsskötsel och uthyrningsverksamhet, helt utan ersättning.
Genom en upprustning skulle driften bli mycket billigare, uthyrningen skulle öka i och med
uppfräschningen och styrelsens arbete skulle underlättas väsentligt. Dessutom gynnas
klimatet genom utbyte av lysrörsarmaturer samt byte till ett mer miljövänligt
uppvärmningssystem.
De åtgärder styrelsen äskat medel för hos Boverket är:
*luft-vatten-anläggningar: två större och två mindre luft-luft-pumpar
‘utbyte av lysrörsarmaturer till LED-belysning
‘tvättning och målning av fasad inkl byte av undermålig brädklädsel
‘målning invändigt
‘nytt golv i entré och den lilla lokalen
‘installation av fiber (mobiltäckning saknas vilket påverkar uthyrningen negativt)
‘asfaltering av parkeringen
‘byte av trasiga toaletter
‘inköp av ny diskmaskin, kyl, frys som klarar förvaring av mat till 250 gäster
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