Karta

Var med och gör
Resarö ännu bättre!
Förslag på dragning av spåret

Har du frågor eller vill på annat sätt bidra till
elljusspåret – kontakta oss genom
resaroelljusspar@gmail.com eller
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Nu kan du som privatperson,
förening eller företag vara
med och skapa ett
elljusspår på Killingen!

Mer än 100 hushåll på Resarö har på Facebook
redan sagt att de vill se ett elljusspår på
Killingen! Kommunen och markägare är positiva
till att skapa ett 3 km långt spår för promenader,
löpning och skidåkning.
För att kommunen ska kunna prioritera detta i sin
budget inför 2013 behöver vi alla hjälpas åt att
bidra till investeringen. Förutom att de avsätter
medel för byggnationen kommer de att kunna
ansvara för den årliga förvaltningen.

Så företagare, föreningar och
privatpersoner – var med och
sponsra Resarös nya motionsspår!
De som bidrar till spåret kommer att tackas och
uppmärksammas på olika sätt. Planen är att det
görs på hemsidor, i lokal-press samt på skyltar
som kan stå vid spåret och vid ICA, med namnplaketter och företagsloggor på de som har
bidragit, som så önskar.

Privatpersoner
Bidragets storlek

Plakettbevis på skyltar

500 kr

Bronsplakett

1000 kr

Silverplakett

5000 kr eller mer

Guldplakett

Föreningar
Bidragets storlek

Plakettbevis på skyltar

1000 kr

Bronsplakett

5000 kr

Silverplakett

10 000 kr eller mer

Guldplakett

Företag
Bidragets storlek

Loggor skyltar

10 000 kr

Logga på liten plakett

25 000 kr

Logga på medelstor
plakett

50 000 kr eller mer

Logga på stor plakett

Gör så här:
Sätt in pengar på Nordea, PG 64 52 62-7. Var noga med att
skriva namn och personnummer/ organisations-nummer! Om
du som företagare behöver faktura för att kunna bokföra detta
som sponsring, maila oss, se baksidan.
Ytterby B Fastighetsägare förening ansvarar för kontot som
bara används för detta ändamål. Föreningens revisor
säkerställer att pengarna endast används till elljusspåret.
OM, det av något skäl inte blir ett elljusspår kommer pengarna
att betalas tillbaka. Detta sker senast april 2013.

