Stödfond församlingshemmet
Som bekant har Hille gamla skola rivits och givit plats åt den nya församlingsgården, som nu är i
det närmaste färdigställd. Invigningen kommer att äga rum söndagen den 19 augusti.
- Under byggnadstiden har förhandlingar förts med Hille Diakoniförening om köp av det
gamla Församlingshemmet. Priset skulle bli 200.000 kronor. Hembygdsföreningens styrelse
var dock tveksam av den enkla anledningen, att det inte fanns pengar.
- Avgörandet hänsköts till årsmötet den 18 febr. Då fattades enhälligt beslut om att köpet skall
genomföras.
- Enligt köpekontraktet skall 40.000 kr betalas vid överlåtelesn den 1 juli 1990 och 40.000 kr
jämte 10% upplupen ränta amorteras den 1/7 varje år t o m 1994. - Vidare står i kontraktet:
”Köparen äger inte rätt att överlåta fastigheten utan säljarens skriftliga godkännande. Detta
förbehåll skall dock endast gälla till den 1 jan. år 2000. Förbehållet gäller under
förutsättning att Hille Diakoniförening inte har upphört.”
- Genom köpet får vi bl a möjligheter att ordna bättre lokaler till vävstugan. De vävande
damerna är värde ett bättre öde än att sitta i en skrubb i Hille-hem där de varken ser sol eller
måne.
- Föreningssparbanken hjälper till med finansieringen av köpet. Men att låna är ingen skänk
från ovan. Och allraminst med nuvarande höga ränteläge.
- Årsmötet beslöt även att inrätta en ”stödfond” för nödvändigt underhåll av den nyförvärvade
fastigheten. Till dags dato, 23/3-90, har influtit 4.160 kr, som styrelsen tackar givarna för.
Men summan tycks vara som en droppe i havet. Betänk att föreningen har ca 480
medlemmar!
- Med detta nr av Hille-bygden har vi djärvheten bilägga ett inbetalningskort, med hemställan
från styrelsen om ett bidrag till stödfonden. Samtidigt går det att bli medlem i föreningen för
endast 35 kr plus 15 kr för varje familjemedlem. Minsta bidrag mottages med största
tacksamhet!
/ Bengt Boström
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