Hej,
Undrar du vad som hände med renoveringen av Arresten? År 2019 satte vi igång med att samla in
pengar till grundplåten för Arresten och det gick bättre än förväntat. Vår grundplan var att samla
ihop pengar genom grundplåt och ta lån för att finansiera en upprustning av Arresten. Vårt mål att
kunna ”flytta in” 2020 sprack. Nu har vi dock tusen anledningar och en plan att hösten 2021 påbörja
renoveringen för att stå klart sommaren 2022.
Grundplåten har idag samlat in nästan 35 000 kr vilket är en god bit på vägen då vi kommer att göra
en hel del arbete själv men vår budget är ungefär 120 000 kr så om vi kan få ihop mer och på så sätt
minska vårt lån är ju det guld värt.
Insamling är fortsatt öppen, se nedan för hur du bidrar, och du kommer kunna följa renoveringen på
vår instagram Boviks Seglarskola med start den 22 oktober 2021.
Vänliga hälsningar, Styrelsen USF Väst genom Tim

Grundplåt Arresten

Vill du delta i grundplåten för Arresten gäller följande nivåer:
Privat eller företag
Privat Guld
Företag Guld

valfritt belopp
minst 500 kr
minst 5000 kr

Guld – Du får ditt eget namn eller företagsnamn på grundplåten.
Deltagande sker genom anmälan till styrelsen@usfvast.se där du meddelar vilket namn du vill ha på
grundplåten samt vad du märkt inbetalning med och för företag frågor om faktura.
Inbetalning sker till PG: 242186-5, glöm inte att märka inbetalning med namn.

Grundplåt Arresten

Vi skulle vilja be dig som medlem, sponsor eller välgörare om att bidra till grundplåten för Arrestens
renovering. Vi önskar också att du sprider ordet till vänner, företag och andra. Vi är övertygade om
att Arresten är en viktig del för vår lägerverksamhet då den möjliggör för Ledare/Instruktörer med
familjer att delta på läger men ändå kunna bo avskilt. Vi har idag gjort förbättringar i både kök och
diskrum och på så vis kan vi vara fler lägerdeltagare på våra läger men vi ser också ett behov av
mindre läger och att Arresten ska kunna erbjuda detta. Möjligheterna är oändliga och när vi inte
använder Arresten själva hoppas vi kunna bjuda lite på norra Björkö till medlemmar genom att hyra
ut Arresten som stuga för dig att kanske fira Jul eller nyår. Vi hoppas också att privatpersoner
exempelvis våra grannar ska vilja hyra Arresten.
Vår vision är att Arresten fortsatt ska ha bra med sängplatser 8 st fördelat på totalt två sovrum och
ett allrum med bäddsoffa har en stor öppen yta med stort bord för trevliga spelkvällar och mysiga
middagar i höstrusket eller varför inte avnjuta en middag på altanen och avslutningsvis titta på
stjärnorna sittandes i en badtunna. Krypa ner framför den vedeldade kaminen med en bra bok. När
sommaren gassar på kanske det finns en följebåt med aktersnurra väntades vid bryggan redo att ta
en ut i skärgården.
Vi har i vår första plan siktat på att göra en hel del arbete själv.

Figur 1 Skiss på tänkt ombyggnation

