ÄNTLIGEN!

En ”kvadratmeter”
betyder så mycket
för våra barn och
ungdomar!

En fullstor konstgräshall
i vår kommun:
yta 120 x 82 m, öjd 24 m

Den fullstora konstgräshallen på Älvvallen kommer radikalt att förändra
förutsättningarna för alla bollsparkande barn, ungdomar och ledare. Tack
vare ett långt och medvetet arbete från samtliga fotbollsklubbar i Ljusdals
kommun är vi äntligen framme vid målet. Vårt samarbete mellan klubbarna
tilltalade även Allmänna Arvsfonden, Riksidrottsförbundet, Svenska Fotbollsförbundet, Ljusdals kommun och privata sponsorer, alla har de bidragit.
Nu har även du som privatperson chans att lämna ett bidrag till kommunens största ungdomsverksamhet – fotbollen sysselsätter omkring 1 100
personer i vår kommun – genom att ”köpa” en kvadratmeter konstgräs för
100:-/år. Alla bidrag är välkomna och går oavkortat till våra ungdomar som
via sina klubbar kommer att använda pengarna för att träna i fotbollshallen
under den kalla perioden.
Av dina 100:-/kvadratmeter går 30:- till den klubb som du köper av och
70:- till hallorganisationen. Hela summan 100:- kommer att användas för att
köpa drift, klubbarna köper tränings- matchtimmar och hallorganisationen
köper energi.
Jag har köpt

kvadrat á 100:-. Totalt ska jag betala

:-

Betalas till bankgiro 849-0021 eller via Swish 123 100 7129
KOM I HÅG

Funderingar? Ring 070-341 67 07 Leif Johansson

Den största satsning som
någonsin gjorts på ungdomsidrott i Ljusdals kommun
är nu verklighet...

...och DU kan vara med!

100:per konstgräskvadrat
varav 30:- till valfri klubb
och 70:- till hallen

Tack för ditt bidrag!

Ljusdals IF . Färila IF . Järvsö BK
Korskrogens IK . Tallåsens IF
Föne IK . Loos P-50
- klubbar i samarbete för barn och
ungdomar i Ljusdals kommun

Ja, tack!
Jag köper
kvadratmeter konstgräs i fotbollshallen på Älvvallen för 100:-/kvadratmeter.
Jag vill att klubben
får träningsbidraget på 30:- samt att resterande
Korskrogens IK
70:- går till den gemensamma hallorganisationen.
Namn
Adress

Tel
Postnr

Epost
Undertecknas
Ort & datum

Namnförtydligande

Ort

Jag Swishade pengarna direkt!

Pengarna betalas in till:
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, bankgiro xxxx-xxxx Swish xxxxxxxxxxxxx
Jag har köpt ……… kvadratmeter a 100:-/styck. Totalt ska jag betala ………….

