Från:
Ämne:
Datum:
Till:
Dold kopia:

Jörgen Bödmar jorgen.bodmar@sandviksbyalag.se
Gång- och cykelväg Sandvik Södvik
24 april 2022 09:16
undisclosed-recipients:;
t.cederholm@torbs.se

Hej,
Sandviks byalag och Södviks samfällighetsförening har sedan en tid arbetat med att
försöka få till en gång- och cykelväg mellan Sandvik/Södvik. Många har uttryckt sitt
stöd för att vi ska göra vårt bästa för att nå i mål med detta projekt.
I normala fall är ett projekt av detta slag ett kommunalt ärende men som situationen är
nu kan kommunen inte prioritera vägen framför andra vägprojekt. Det finns helt enkelt
inte ekonomiska muskler för det. Dock har man uttryckt sig positiva till att omprioritera
givet att vi själva bidrar med en mindre del av projektkostnaden. Därför skriver vi till
dig.
Genom att göra gemensam sak kan vi tillsammans med frivilliga krafter skapa en
grundplåt till vägens förverkligande. Alla bidrag är välkomna och vi ber er att fundera på
om ni kan tänka er att delta med något av följande alternativ.
1. 2000 kr
2. 4000 kr
3. 7500 kr
alternativt lägger ni en valfri summa …………
Det är vår förhoppning är att vi kan samla ihop en grundplåt som är tillräcklig för att
kommunen ska kunna sätta igång arbetet och ert bidrag är i sådant fall en viktig
pusselbit.
Observera att ert bidrag kommer att samlas in i det fall kommunen startar
projektet och då kommer vi att återkomma hur och när bidraget ska betalas.
Ert svar är en viljeyttring från er sida utan bindande verkan. Det kommer självfallet
framgå vilka som har engagerat sig i detta givet att ni inte tycker annorlunda.
Mer information om cykelvägen finns att läsa på www.sandviksbyalag.se
Vänligen återkom senast den 1 maj med ert svar. Vi ser fram emot att höra av er.
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