Hemsida
www.sandarnekult.se

Facebook
Sågverkstrampet

Dagordning vid årsmöte med
Sandarne Kultur och Historiska förening – KULT.
16 03 30 kl. 19.00 på SandarneServiceCenter, Nyplan, Sandarne.
1. Ordförande öppnar mötet.
2. Val av ordförande för mötet.
3. Val av sekreterare för mötet.
4. Val av två justerare.
5. Fastställande av dagordning.
6. Fråga om kallelse till årsmötet utsänt i behörig tid.
7. Styrelsens berättelse 2015.
8. Kassörens berättelse 2015.
9. Revisorernas rapport 2015
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2015
11. Val av:
a. Ordförande på 2 år
b. Kassör 1 år
c. Två styrelseledamöter på två år.
d. En styrelsesuppleant på ett år.
e. Två revisorer på ett år.
f. Två revisorssuppleanter på ett år.
g. Två valberedare på ett år.
12. Fastställande av verksamhetsplan för 2016
13. Fastställande av årsavgift för 2016.
14. Fastställande av budget för 2016.
15. Övriga frågor.
16. Avslutning, kaffe

Sandarne 16-03-07

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015
SANDARNE KULTUR OCH HISTORISKA FÖRENING - KULT
SandarneKULT trettonde verksamhetsberättelse håller Du nu i Din hand. Första mötet för att
bilda föreningen och att tillsätta en interimsstyrelse var 2003 – 02 – 13.
Det har hänt en hel del sedan dess.

STYRELSEN
Rolf Eriksson
Armida (Mia) Forsgren
Nils Rundkvist
Anette Palm
Marita Jansson
Jan Erik Hallström
Eva Meiding
Karin Gustafzon
Tapio Juntunen
Hans Linde
Rolf Nerlund
Torbjörn Larsson
Ann-Christine Brolin
Vakant
Vakant

ordförande
kassör
sekreterare
vice ordförande
ledamot
ledamot
ledamot
suppleant
suppleant
revisor
revisor
revisorssuppleant
revisorssuppleant
valberedare
valberedare

Styrelsen har under året samlats fyra gånger
De flesta av KULTs aktiviteter gör vi i samarbete med SISAM, ABF Hälsingekusten som vi
har ett samarbetsavtal med, samt med Söderhamns Kommun och Söderhamns Andan.
Antal medlemmar 15 12 31 är 95 st.
Antal besök i lokalen på Nyplan har varit 2 452 personer.

Personal på expeditionen.
Yvonne Bohlin, sköter bokföring, kontakter med konstutställarna, mm.
Bengt Ola Johansson, är den som på ett utmärkt sätt sköter om att informationen om
sågverksepoken kommer på pränt och på bild.

Medlemskap i andra föreningar
ABF Hälsingekusten
Gästrike-Hälsinge Hembygdsförbund
Arkiv Gävleborg
Digital Bild i Söderhamn - DiBiS
Söderhamns Andan
Sandarne i Samverkan-SISAM
Arbetssam

ABF – LOKALEN PÅ NYPLAN
2014 beslöt ABF att lägga ner sin expedition i Sandarne from 15 01 31.
Arbetet med att skaffa fram ekonomi för att kunna behålla lokaliteterna har varit intensiva.
Resultatet blev att starta ”Servicecentrum i Sandarne”. SISAM och KULT skall dela det
ekonomiska ansvaret för lokalerna.
Söderhamns kommun har varit tillmötesgående att lösa ekonomin för att vi skall kunna gå
vidare med våra verksamheter.
AF har också bidragit med stöd till personal.
Under 2015 besöktes lokalerna av 2 452 personer.

SÅGVERKSTRAMPET
Årets arbete med Sågverkstrampet Söderhamn-Sandarne präglades av låg aktivitet
p.g.a. situationen med lokalfrågan.
En fickkarta, Söderhamn - Sandarne, har trycks i 8 000 ex och distribuerats via bl.a.
Turistbyrån.
Samarbetet med kommunens politiker och tjänstemän har varit gott.
Samarbetet med Resurscentrum har fungerat sådär.
De som brukat Sågverkstrampet är översvallande glada över att det är så vackert och
informativt.
Sammanlagt finns nu 16 informationstavlor, 23 bänkbord, 3 utsiktsaltaner och 4 spänger efter
leden.
Vi har en pågående dialog om förlängning av Sågverkstrampet. KULT har fått i uppdrag, att
tillsammans med kulturchefen Anders Uddén, komma med förslag till sträckning och
kostnader.
2015 har mest varit prat, någon faktisk aktivitet har det inte varit p.g.a. tidsbrist från vår sida.
Många är intresserade att projektet blir av.

KORTVARIANT AV SÅGVERKSTRAMPET
Sågverkstrampets informationstavlor är samlade på gångstigen runt Stenö. Vi når på detta
sätt besökarna och gästerna på Campingen när de promenerar runt udden.

SÅGVERKSTRAMPETS DAG MED M/S MOA 15 09 06
I samarbete med föreningen MOA inbjöds till en tur med Moa. PGA för få anmälda
tvingades vi att inställa resan.

ÅSBACKAUDDEN SOM STRÖVOMRÅDE
Vi har under året, i samarbete med kommunen, börjat arbetet med att utveckla
Åsbackaudden till ett strövområde. Det kommer att ligga i anslutning till Sågverkstrampet.
Vi skall göra informationstavlorna och Resurscentrum skall ansvara för de andra arbetena.
Sandarne skola vill ha möjligheter att ha udden som utflykts- och pedagogiskt område.
SÖDERHAMNS ANDAN
Sågverkstrampet är nu en satellit i SöderhamnsAndans styrelse.
De annonserade i kartan. Detta möjliggjorde utgivningen av den.

KULTUR
KULT arbetar med olika saker och kulturspridning är en väsentlig del.
Målsättningen är att lyfta fram personer med sandarneanknytning som genom utställningar
får möjlighet att visa vad de sysslar med i konst, foto, konsthantverk mm.
Intresset att delta på våra utställningar har ökat efterhand med någon/några nya varje år

Utställningar och andra aktiviteter.
Vintersnurr

15 01 11 – 14 03 21

644 besökare

Informationstavlorna Sågverkstrampet

15 04 12 – 15 05 10

253 besökare

Minnesutställning Britta Bohlin

15 05 15 – 15 06 07

161 besökare

Sommarsnurr

15 06 14 – 15 10 11

774 besökare

Julsnurr + Wivi Rönnbäck-Eck

15 11 15 – 15 12 20

480 besökare

Antal besökare i lokalen

2 452 stycken

ÖVRIGA ARRANGEMANG
Sågverksvandringar efter korta Trampet

8 deltagare

Industrihistorisk dag

15 03 27
52 deltagare
I samarbete med Ljusneortens Museiförening, DiBiS, FOU Söderhamn och SandarneKULT,
med ekonomiskt stöd från Kulturmiljonen från kommunen, anordnades dagen.
52 personer var anmälda.

Luciamarknad

15 12 13
ca 150 personer
I ett samarbete med ICA, Katthemmet, Sandarne Radio TV, Sandarne Pizzeria, ABF,
Kommunen, SISAM och KULT anordnades den första luciamarknaden på Nyplan.
Arrangemanget var uppskattat och hoppas att det även anordnas även 2016.
Det kanske öppnade även för andra samarbeten.

KONSTKUSTEN – KUSTKONSTEN
Sandarne har ett flertal yrkesverksamma konstnärer och duktiga amatörer. Det har vi visat
under sju somrar med Sommarsnurren 2004 - 2012. Vi arbetar med ett projekt kallat
”Konstkusten – Kustkonsten”. Projektets syfte är att samla intresserade för att tillsammans
skapa ett bra konstklimat för de som utövar konstnärliga aktiviteter.

SÅGVERKS - OCH INDUSTRIHISTORIA
KULT har sedan starten 2003 arbetat med sågverkshistoria, d.v.s. Sågverkstrampet.
Planerna har blivit större och större allteftersom, det tar sin tid att förverkliga.
Det är många personer och instanser som måste samverka för att nå de resultat som vi
önskar.
Vi har brutit en spärr att Länsmuseet nu engagerar sig i industrikulturen. Sedan årtionden
har allmogekulturen inte erkänt, att industrikulturen är kultur och skall bekämpas.
Nu är den vägen öppen, och Länsmuseet skall göra ett pilotprojekt i Söderhamns kommun
för att uppmärksamma den viktiga sågverks- och industrikulturen i kommunen.

BÖCKER, BILDER, VYKORT OCH SKRIFTER TILL FÖRSÄLJNING
Det finns ett antal skrifter till försäljning i lokalen. Skrifter och böcker som är intressanta för
bygden.

HEMSIDAN OCH FACEBOOK
Vi har en hemsida, ”www.sandarnekult.se”. Vi har även en Face Book sida,
”Sågverkstrampet Sa”.
Vi har haft svårigheter att få igång en bra aktiviter på dessa medier även i år.

SLUTORD
Efter ett turbulent år kommer 2016 att bli betydligt bättre på alla områden.
ABFs lokalexpedition blev ”Servicecentrum Sandarne”, som SISAM och SandarneKULT
driver.
Vi arbetar för att 2016 blir ett år för att förverkliga de planer som vi beslutat om i vår
verksamhetsplan för 2016
Ett stort tack till SISAM, Söderhamns Kommun, AF, Resurscentrum, ABF Hälsingekusten,
och SöderhamnsAndan. Alla annonsörer på vår karta innefattas också.
Vår personal förtjänar ett stort tack, utan deras insatser hade vi inte nått det vi gjort.
Sandarne Kultur och Historiska Förening – KULT
Styrelsen
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VERKSAMHETSPLAN
SANDARNEKULT

2016

Föreningens har sin verksamhet inom två områden, sågverkshistoria och
annan kultur, bl. a. konst- och konsthantverksutställningar med lokalanknutna utövare .

SÅGVERKSTRAMPET
Under året börjar de stora planerna från 2013 falla på plats. Sågverkstrampet är inte längre
bara en promenad och cykelstig från Söderhamn till Sandarne.
Det är nu så mycket mer.
* Industrihistoriskt projekt
* Konstprojekt
* Del i kommunens utvecklingsplaner för Söderhamnsfjärden
* Det har utvecklat det rörliga friluftslivet efter Söderhamnsfjärden
och i Skärgården.

EN ”KÖPFRI ZON”
I samhället möts man av annonser för att få oss att köpa varor och tjänster av olika slag. Man
lurar oss att tro att köpa varor och tjänster gör oss lyckliga. Det skapar i stället stress och
dåliga samveten.
De sociala medierna gör inte saken bättre, man skall alltid vara ”nåbar”.
Vi önskar att vistelsen efter Sågverkstrampet skall vara ”Köpfri”. Här skall man komma bort
från köphetsen och stressen, och bara njuta av den vackra naturen, konsten och
industrihistorien.
Sträckan vid Persbacka och vid Åsbackakolningen bör ändras inför sommaren.

KORTVERSIONEN AV SÅGVERKSTRAMPET RUNT STENÖUDDEN.
Med alla informationstavlor samlade, skall finnas även i år.

EN SERIE MED ALLA INFORMATIONSTAVLOR, 18 STYCKEN,
FÖR INOMHUSBRUK SKALL FRAMSTÄLLAS

Serien innefatta sju tavlor vi gjorde för Bruksmuseet i Ljusne . De är avsedda att ställas ut på
olika lokaler i Söderhamn för att öka intresset för sågverksepoken.
Medel sökes från Sparbanksstiftelsen.

KARTAN 2016
Vår karta har en stor betydelse dels för Sågverkstrampet och dels för det rörliga frilufslivet.
De turister som får kartan i sin hand uppskattar den. Stenö Camping har lämnat ut den till
alla gäster. Vi hoppas kunna finansiera en karta även 2016.
Den kan bli större ytmässigt om vi får möjlighet att utveckla Trampet.
Den skulle bli den sjunde kartan i ordningen i så fall.
Samarbete med anpassning till kommunens digitala karta skall eftersträvas

Finansiering.
2015 gick SöderhamnsAndan in med pengar för att vi skulle kunna ge ut den i utbyte mot
annonser. Förhoppningsvis kan vi motse bidrag även 2016. Det är dags att kommunen också
ger ett bidrag.
Alla kartor vi har gjort tidigare har varit annonsfinansierade.

UTÖKA TILL ASKESTA, LJUSNE, MARIEHILL, DJUPVIK, UTVIK
SAMT MARMAVERKEN OCH BERGVIK
Askesta har en anknytning till Sandarne genom Askesta sågverk och Askestabanan.
Banvallen finns kvar och ka användas som cykelväg med små förbättringar.
Det finns mycket lämningar kvar i Askesta, och vi räknar med att det behövs tre
Informationstavlor där. Detta skall göras tillsammans med askestaborna. Det finns en hel del
bilder och texter som kan användas till tavlorna.
Från Askesta , via HÅ och gamla banvallen till Vallvik och ansluter vi till Ljusne via gamla
Vallvikvägen. Anslutningen till Ljusne av Sågverkstrampet norr ifrån görs via Lövskär,
(Röda cykelvägen), till Ala och Ljusne.

Med denna slinga ”ringar vi in” hela Sågverks- och Industriepoken i Söderhamn,
till fromma för bl a det rörliga friluftslivet.
Arbetet med att övertyga vederbörande föreningar om förslaget fortsätter 2016
FÖRSLAG TILL UPPDELNING AV ANSVAR FÖR
SÅGVERKSTRAMPETS FÖRLÄNGNING
Det har ställts frågor hur det går med förslaget om förlängningen från flera håll. Svaret är att
det inte hänt något praktiskt, men förslaget kanske har börjat få gehör.
Förlängningen är ett stort projekt som innehåller många frågor som måste lösas:
 Kartläggning av sträckningarna
 Fastighetsägarnas intresse för sträckningen på deras mark
 Sträckningens förutsättning att göras möjlig att promenera och cykla på.
 Förslag på placering av informationstavlor, bänkbord, vägpilar mm
 Ekonomisk kalkyl
 Finansiering
 Skötselansvar

Förslag till uppdelning av ansvar på föreningarna
Vi upplevde att det var ett motstånd att centralisera det hela. Ibland är ambitionerna för
stora,
och föreningarna upplevde att man tappade kontrollen över sitt ”territorium”.
I detta förslag eliminerar vi den risken. Varje förening har ansvar för den del som passerar
genom sitt område.
Kults ansvar från Sandarne till Askesta, samt från Ala till Söderhamn
Utviksvägens Intresseförening ansvarar för sträckningen Söderhamn - Utvik
Ljusnes ansvar till Vallvik och Ala
Vallviks ansvar till Hå
Askesta ansvar till Hå
Marmaverkens ansvar till Askesta
Bergviks ansvar till Marmaverken

UTVECKLING AV ÅSBACKA UDDE TILL STRÖVOMRÅDE
Arbetet pågår
Åsbacka udde är brädgårdsområdet till Åsbacka sågverk.
Även skolan vill ha ett aktivitetsområde där

UTVECKLING LÅNGRÖRS BRÄDGÅRDSOMRÅDE
Brädgården efter Långrörs sågverk, nedlagd 1930, ligger fortfarande oanvänd.
På kajer och dykdalber har virket över vattenytan, att ruttnat bort. Under vattnet är träet
intakt.
Träskutan
En träskuta, byggd 1928 i Borgå i Finland, finns uppdragen på norra sidan i området. Skutan
är en s k sandskuta som fraktade sand till Stockholm.
Den köptes för ca 25 år sedan av en privatperson i Söderhamn för att rustas upp.
Den drogs upp på den slip, som byggdes av bolaget, för att bygga och restaurera de pråmar
som användes för att frakta ut virket till de fartyg som låg och väntade på last.
Skutan är 16 meter lång och 3 meter bred, och masterna är borttagna.
Sjöhistoriska Riksmuseet har besiktigat den och sagt att den är intressant, men att de inte
har några medel att bekosta upprustningen.
Länsmuseet, Bo Ulfhielm, berättade att skutan inte har direkt knytning till sågverket i
Långrör.
Liknande skutor köptes av sågverken, mastades av, och användes som utlastningspråmar.
Brädgårdsområdet vore en lämplig plats att flytta skutan till. Den skulle kunna inredas till
ett mindre cafe, informationsplats om sågverksepoken mm. Den ligger utefter
Sågverkstrampet.
Brädgårdsområdet i övrigt röjes och göras attraktivt för det rörliga friluftslivet.
Kajresterna.
Resterna av kajer och dykdalber borde restaureras för att ge ett bättre intryck än som det ser
ut idag.
De sträcker sig från pråmvarvet i norr till Kaffehusviken.
I länsmuseets förstudie 2006, ”Fem sågverk iSandarne”, finns förslag på åtgärder.

SÅGVERKSTRAMPETS DAG PÅ LAND
KULT har anordnat tre Sågverkstrampets dag, 12 09 08,13 06 01 och 14 09 06. Den senaste
gjordes med Moa. De har varit mycket uppskattade med ett flertal inslag efter sträckan. Fem
konstnärer har haft miniutställningar, det var tavlor, fotografier skulpturer bla.
Dessutom andra inslag, kommunen informerat om Stugsundsudden, Söderhamnsandan om
sitt projekt på Stugsundskajens utbyggnad, tipsrunda på Åsbacka Trädgård, Mat och
körsång på Stenö Wärdshus, Vernissage på Sommarsnurren, Loppis samt musik på ABF
Lokalen på Nyplan.
Det var också en fototävling samt utvärdering av deltagarnas åsikter och förslag om
utvecklingen av Sågverkstrampet.
Vi räknar med en dag i juni 2016.

FLYKTINGARNA I SANDARNE
Det har kommit flyktingar till Sandarne. Vi har ett samarbete med dem för att göra olika
aktiviteter tillsammans. ABF är också med i detta arbete.

SÅGVERKSTRAMPETS DAG MED M/S MOA
I sept 2014 genomfördes Sågverkstrampets dag med, 39 personer, inkl. 6 medverkande, var
med på resan. Vi chartrade Moa.. Resan fick mycket god kritik i utvärderingen.
Vi räknar med minst en resa 2016

SÅGVERKSVANDRINGAR/STORY TELLING
Ett antal Sågverksvandringar av olika längd hoppas vi kan genomföra. De genomförs på
cykel eller till fots. Vi hoppas kunna göra fem vandringar 2016

UTVECKLA EN SAMLAD SKRIFT, ”GULDKUSTEN”,
OM SÅGVERKSEPOKEN I SÖDERHAMNSFJÄRDEN
KULT har nu samlat på sig en massa kunskaper om Sågverksepoken i Söderhamnsfjärden.
Det gäller bl a våra informationskartor och annan skrift och bildinformation.
Den samlade informationen kan sedan också läggas ut digitalt.
Vi planerar att kunna ge ut en samlad skrift 2016.

SÖDERHAMNS INDUSTRIHISTORISKA FÖRENING
KULT skall verka för att bilda ”Söderhamns Industrihistoriska förening”. Denna förening
kan vara av avgörande betydelse för utveckling av den industrihistoriska utvecklingen.
Det är en paraplyförening för de föreningar som finns på de gamla industriorterna. I
föreningen samlas kunskaper genom forskning kring både mjuka och hårda fakta sedan 1850
och framåt.
Det blir en styrka för arbetet i de lokala föreningarna att få forskare som stöd
Det tidigare projektet ”Industrikraft” kan få en nystart i en samlad förening.
De föreningar vi samtalar med är: Bergviks industrimuseum, Ljusne Museiförening,
Utviksvägens Intresseförening, Vallviks Bruksmuseum (är privat)
Askesta byalag och Föreningen Marma bygden.
Vi fortsätter 2016 att verka för att förslaget blir verklighet

LÄNSMUSEET OCH ARBETARRÖRELSEN – VEM ÄGER BERÄTTELSERNA?
Vi har lyckats bryta Länsmusmuseet verksamhetsområdet i år. I tidigare handlingsplan för
Landstingets – nu Region Gävleborg, står att Hälsingland var känt för sin allmogekultur.
I ett remissvar ville vi att museet också skulle spegla arbetar- och industrikulturen.
Då fick vi reda på att allmoge kulturen och industrikulturen var bittra fiender.
Allmogekulturen vill inte befatta sig med arbetar- och industrikulturen.
Nu hoppas vi att Söderhamns industrikultur bli ett pilotprojekt i länet.
Det tycker vi skulle bli spännande. Det kanske kan bli en modell för andra.

KULTUR
KUSTKONSTEN-KONSTKUSTEN
Den grupp, ”Kustkonsten- Konstkusten” som arbetar med att plocka fram
sandarneanknutna konstnärer och konsthantverkare har sedan 2003 fått fram flera duktiga
utövare. Det finns så många som tillsammans kan utvecklas och visa sina alster.

SOMMAR- OCH JULSNURRARNA

GENOMFÖRS TRADITIONSENLIGT.

I samband med Julsnurren hoppas vi kunna upprepa den uppskattade Luciamarknaden tillsammans
med andra aktörer i Sandarne.
Övriga utställare.
Sandarneskolan är en uppskattad utställare med sina elevutställningar
Lokalanslutna utställare erbjuds utställningsplatser på övrig tid.

PLANER 2016 - 2020

DE MÅSTE BÖRJA PLANERAS SNARAST

HUNGERKRAVALLERNA 1917
Vi har fått uppgifter om de omfattande Hungerkravaller som 1917 genomfördes i Sverige
hade si upprinnelse i Söderhamns Skärgård. Det var fyra kvinnor, medlemmar i Söderhamns
skärgårds kvinnoklubb som började med sin aktion för att skaffa mat till sina barn.
Kvinnorna var från Lervik, Långrör, Åsbacka och Grundvik.
Författaren Ulf Wickbom håller på att skriva om kravallerna 1917.

SKOTTEN I SANDARNE 1932
Det är 2017 85 år sedan denna händelse då det sköts på strejkande svenska arbetare.
Det skedde på tre ställen i Sverige, Ådalen, Clemensnä och Sandarne.
Det är hög tid om vi skall göra något för minnas denna händelse.

VISIONEN OM SÖDERHAMNSFJÄRDEN UR ETT INDUSTRIHISTORISKT
OCH KONSTNÄRLIGT PERSPEKTIV

Varenda kvadratmeter, både över och under vattnet, av Söderhamnsfjärden, påminner om
sågverksepoken som startade 1850, och pågick till ca 1930.
1865 är genomsnittligt startår för de 11 sågverken. I arbetet med Sågverkstrampet har vi
upptäckt vilka resurser som ligger för i princip fäfot. Hela fjärden är en turistfälla som kan
locka många aktörer att skapa intressanta företag. T ex hotellanläggningar, små krogar mm.
Det finns lämningar efter sågverken, kajrester, dykdalber, stenmurar, mm, som fortfarande
är synliga.
Hus och bostäder kan minna om den tiden när sågverken gick för fullt.
Arbetsvillkoren och levnadsförhållanden är viktiga. De mjuka frågorna får inte glömmas
bort, kvinnorna, barnen mm
Marken där brädgårdarna låg ligger fortfarande obrukade, Källskär, Långrör, Åsbacka och
Marmas brädgårdar.
Hamnen i Stugsund och de gamla lastageplatserna, Källskär, Sandarne, Lervik, Åsbacka,
Grundvik/Ullbacka, hela Söderhamnsåns sträckning från Faxeholmen till Stugsund,
Mariehill, Djupvik och Utvik går kanske kajanläggningarna att restaurera. Ett hyfsat djup
finns efter kajerna.
Dykdalberna, ett 25-tal, kan användas som fundament för konstverk som kan spegla livet
under sågverksepoken.
Rester efter Skärgårdstrafikens kajer finns fortfarande kvar. Med en upprustning av dessa
kan kanske det köras Skärgårdstrafik igen, till turismens fromma.
Sammanfattning.Det skulle kunna bli en levande fjärd som möter besökare från när och
fjärran, inte en förfallen fjärd som glömt sitt förflutna.

En förfluten tid som vi skall vara stolta över, och minnas.

BUDGET FÖR 2016.
INTÄKTER
Medlemsintäkter
Föreningsbidrag, kommunen
Medarrangörsbidrag, kommunen
Medarrangörsbidrag ABF.
Försäljning av material, böcker mm
Kartan.
Informationstavlor mm
Bidrag AF, anordnarbidrag

10 000 kr
7 000 kr
20 000 kr
3 000 kr
20 000 kr
40 000 kr
50 000 kr
60 000 kr
210 000 kr

KOSTNADER
Personalkostnader
Hyreskostnader
Möteskostnader
Utställningskostnader
Kartan
Informationskostnader, annonser mm.
Hemsidan, Facebook
Kontorsmaterial, porton mm
Övriga kostnader
Lånekostnader, kommunen

55 000 kr
75 000 kr
5 000 kr
5 000 kr
30 000 kr
10 000 kr
5 000 kr
10 000 kr
5 000 kr
10 000 kr
210 000 kr

Kommentarer
Olas arbetsträning upphör 16 01 31 efter 12 mån. Åtgärden förlängdes tom 16 05 31.
Enligt det besked jag fått måste vi hitta någon annan form för fortsatt anställning.
Det som i nuläget är möjligt att få är särskilt anställningsstöd.
Det medför kostnader och arbetsgivaransvar från vår sida.
Jag har preliminärt beräknat detta till ca 7.000 kr/månad.
Det blir nödvändigt att få två personer från AF.
Nuvarande bidrag 210 kr dag x 22 dagar x 12 mån = 55 000 kr

Sandarne Kultur och Historiska förening – KULT
Styrelsen

Källskärspassagen

Åsbacka udde grillplats

