Körsbärsbladet
Från Träffpunkt Körsbärskullens ekonomiska förening

Nr. 1

Vill Du dela vår vision om en levande skolbyggnad i Pelarne?
Vårt mål är att Pelarne skola åter skall bli en kär mötesplats för Pelarneborna, likväl som för hela kommunens
befolkning. Här skall det återigen sjuda av liv och rörelse. Vi vill se lägerverksamhet för skolor, konfirmandgrupper och idrottsföreningar. Vi vill se bröllop och föreningsfester, matlagningskurser, gymnastikgrupper
etc. Vi välkomnar grupper och enskilda som vill hyra idrottshallen, eller vårt fina tillagningskök. Kanske någon
vill hyra en mindre lokal för sitt företag. Genom gåva från Folkungabygdens Pastorat har vi även erhållit ett
antal fina våningssängar som nu monteras. Vi har därmed möjlighet att längre fram ta emot 30 övernattande
gäster.
Efter ett par omtumlande år med diskussioner och möten med kommunen, samt stormöte i skolan, blev det
under våren klart att kommunen skulle överlåta byggnaden till nybildade Träffpunkt Körsbärskullens
ekonomiska förening för en krona. Då vi ej lyckats få någon ekonomisk hjälp av kommunen för att
iordningställa lokalerna måste vi förlita oss på våra medlemmar.
Engagerade medlemmar
Vi är idag ett 60-tal medlemmar i föreningen, men om detta projekt skall lyckas behöver Pelarneborna ställa
upp mangrant och stödja föreningen. Varje onsdagskväll kl 18,00 har vi en trevlig arbetskväll med fika och
härlig gemenskap i skolan, som fortsätter även nu i sommar. Vi är nu 20-25 entusiaster som jobbar hårt för
att iordningställa lokalerna. Innan större aktiviteter kan ta vid är det mycket som behöver rustas. Vi har
arbetsgrupper som städar, putsar fönster, målar väggar. Vi utrustar köket för att kunna ta emot större
sällskap, byter ut dörrar för att få byggnaden brandklassad. Grupper som jobbar med fönsterunderhåll,
brandstege, som bygger om duscharna i källaren, som sköter om den yttre miljön, som jobbar med
marknadsföring o uthyrning. Och viktigast av allt, en outtröttlig styrelse som behöver allt stöd den kan få.

Föreningen behöver låna in pengar
Medlemsavgifterna räcker ej för att täcka kostnaderna när vi nu rustar lokalerna. Många medlemmar har
redan lånat in eller skänkt pengar till föreningen, men vi behöver mer. Vi behöver bygga om värmeanläggningen för att komma ner i driftskostnad.
Stödet är beviljat med 50 % till bergvärme men vi behöver 315,000:- för egen insats. Varje lån, litet som stort
är värdefullt. Prata gärna med styrelsen om förlagsinsatser.
Bli medlem
Vi är idag 60 medlemmar i föreningen och behöver bli fler. Ett medlemskap kostar 1000:- som engångssumma samt medlemsavgift 200:-/år. Medlemskap innebär förutom rabatterad hyra av lokalerna, deltagande
i alla de trevliga arrangemang och träffar som vi planerar framöver. Du som medlem är varmt välkommen på
våra onsdagsträffar. Vill du bara fika med oss, hjälpa oss koka kaffe, eller jobba med någon grupp är Du lika
välkommen. Gemensamt för oss alla är viljan att skolan skall vara en trevlig mötesplats för bygdens folk.
Vill Du stödja föreningen med en gåva, ett lån eller bli medlem, kontakta Petra Rehn Andersson 070-685
6032, eller Karina Svensson 070-764 6724. Föreningens BG 669-6116

Efter Bullerbydagen 15/7 fortsätter vi med Loppis i skolan v. 29 & 30 kl 14-18. Har ni något att
skänka lämna gärna i Bullerbyn eller anmäl intresse om ni vill hjälpa till dessa veckor.

Vi hoppas att Du vill bidra till att vår skolbyggnad åter får liv och rörelse. För Dig som vill
göra en insats för vår kära Pelarnebygd är detta en unik möjlighet!

