Dugnad og innsamling til Sulitjelma samfunnshus.
At stedets samfunnshus har en anstrengt økonomi og ligger på etterskudd med nødvendig
vedlikehold er en kjennsgjerning.
Lokalt initiativ.
Det er nå tatt et lokalt initiativ for å få iverksatt noen nødvendige utbedringer.
I første omgang er planen å tilbakeføre festsalen til dens opprinnelige form, ved å fjerne bås
inndelingen. Det har vist seg vanskelig å møblere lokalet, og det har vært dårlig egnet som
konsertlokale.
Mange publikummere fikk blant annet ikke innsyn på scenen, og vi vet alle hvor trangt det har
vært på store arrangement som Mons Petter og 1. og 17. Mai.
Arbeidet er godt i gang allerede.
Innredningen er revet og vinduer og vegger blir malt. Deretter slipes 180 m2 gulv, som deretter
skal lakkes 4 strøk. I tillegg blir det gjort endel elektriske utbedringer, og det er kjøpt inn nye
gardiner.
Selv om all jobb gjøres på dugnad, så blir det relativt store materialutgifter. Derfor er det tatt
initiativ til en pengeinnsamling / kronerulling.
Responsen har vært fantastisk, og nesten før aksjonen var startet kom de første pengene inn på
husets konto 4509 1256758.
I tillegg er det startet en nett-aksjon på facebook, og det ryktes også om en kommende
kronerulling på utfordringsprinsippet. Denne vil bli annonsert på nettet www.sulisavisa.no.
Initiativet til dette er tatt av en utflyttet operasanger / musikkfestuke-direktør med ett stort hjerte
for «huset», og det blir spennende å se utfallet av denne aksjonen.
Fauske Drogeri og Nico fargehandel har i tillegg sponset oss med henholdsvis maling og
gulvslipemaskin.
Dugnadsånden er ikke død.
Det viser seg at hvis man spør folk, og i tillegg har en god sak- så støtter folk opp.
Folk ringer og spør om tid og sted for dugnad, og det er tydelig at mange ser verdien av å få
rustet opp stedets kulturhus.
Vi er imidlertid i litt tidsnød da det er nødvendig å være ferdig med storsalen til
julegrantenningen, så ta gjerne kontakt hvis du kan tenke deg å være med i innspurten.
Vi håper at også du ser verdien av å støtte opp om denne aksjonen, og oppfordrer deg herved til
å gi økonomisk støtte til:
Sulitjelma samfunnshus A/L
kontonr: 4509 1256758 Sparebank1 Fauske
Merk innskuddet med opp-pussing samfunnshuset, og gjerne med navn ditt.
Beløp bestemmer dere selv, da alle bidrag er like velkomne.
Pengene vil gå uavkortet til aksjonen.
For «Husets venner»
Helge Olsen 907 34 617

