BERSBO
Där det omöjliga blir möjligt
Föreningen Bersbo koppargruvor verkar för att bevara det som finns kvar av Bersbo
gruvsamhälle och att utveckla besöksnäringen i området
Ett stort och viktigt mål är att rädda den vackra arkitektritade laven över
Adelswärdska schaktet

Du eller ditt företag kan göra det möjligt!!
Föreningen Bersbo koppargruvor har sökt medel för restaurering av laven över
Adelswärdska schaktet från EU samt från Länsstyrelsen. Vi har nu fått positiva
signaler om att stöd kan beviljas. Beslut kommer att fattas i september. En
förutsättning för ett positivt besked är att vi kan visa att vi har möjlighet att ordna ett
eget kapital. Därför söker vi redan nu sponsorer som kan skriva på ett ”löftesbrev”.
Du behöver inte betala in några pengar förrän vi vet att stödet beviljats och projektet
alltså ska bli

verklighet

Kontaktpersoner: Carina Jarhall, Bersbo lärarbostaden, 070-9503657, carina.jarhall@me.com
Ylva Righard, Bersbo by 15, 070-5742020, ylva.righard.yr@gmail.com
Mer info på baksidan

Jag vill vara med och rädda laven över Adelswärdska schaktet till framtiden och väljer därför att
Redan nu sätta in ett belopp på _____________ kr
på kontonummer 8021-8, 04 032 067-3, det konto Föreningen Bersbo koppargruvor öppnat endast för
projekt restaurering av laven över Adelswärdska schaktet.
Beloppet kommer att betalas tillbaka i det fall att restaureringen inte kan påbörjas pga att stöd ej
beviljas från Länsstyrelsen och EUs landsbygdsutvecklingsstöd, eller av andra nu oförutsägbara
anledningar.

Ge ett löfte om att som sponsor betala ett belopp om ____________ kr då beslut om stöd till
restaurering av laven har beviljats.

Namn

_____________________________ Telefonnummer___________________________

Adress

_____________________________ Email ______________________________
_____________________________

Datum och plats

Underskrift

____________________________

____________________________
____________________________
Namnförtydligande

Skicka blanketten till föreningens kassör Cattis Brusman Nilsson, Kungsviks gård, 59794
Åtvidaberg eller scanna den och maila till info@bersbokoppargruvor.se
Ovanstående blankett finns inom kort även tillgänglig på vår hemsida www.bersbokoppargruvor.se

Som sponsor kommer du att få ditt namn på en plakett i den restaurerade laven enligt nedan:
Upp till 1000 kr – samlingsplakett
Upp till 10 000 kr – järnplakett
Upp till 50 000 kr – bronsplakett
Över 50 000 kr – kopparplakett
Vi kan också erbjuda företag att få sin logga publicerad i olika sammanhang då vi syns i media samt
på vår hemsida och på vår välbesökta Facebooksida.
Du kommer även att få individuell inbjudan till de framtida evenemang i form av konstutställningar,
konserter och andra ”happenings” som kommer att genomföras i och invid den restaurerade laven.
Ni som anmält er som sponsorer enligt ovan kommer att få en inbjudan till ett informationsmöte i
augusti 2017 där vi går igenom projektets alla förutsättningar.

Hoppas vi ses då!

