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INFORMATION OM FRAMTIDEN 

Då var det dags att från styrelsens sida informera lite om hur närmsta tiden ser ut för  

Veberöds Brukshundklubb. Jag vet att det är många som är nyfikna på hur det hela flyter på 

med flytten till nya platsen. Vi har valt att vänta lite med informationen tills vi hade lite mer  

konkreta planer att redovisa. 

Som många kanske har läst och hört så har planerna för den nya Idalaskolan för tillfället lagts 

på is. Dock har vi i styrelsen beslutat att inte avvakta vidare besked från kommunen i denna 

fråga utan väljer att gå vidare med flytten. 

Vi väntar på att vårt bygglov skall bli godkänt. Vi har fått några små påpekande som vi har 

kompletterat ritningarna med. Det kommer att bli fyra bodar á 30 kvm som vi kommer att 

sätta ihop till en stor rektangel. Dels för att minska uppvärmningskostnaderna samt att vi får 

så få utsidor som möjligt att underhålla. De kommer alltså inte att placeras i u-form vilket 

skulle fördyrat uppvärmning och underhållskostnaderna med större ytterväggs area. Bodarna 

kommer även att kompletteras med en terrass i direkt anslutning, med tak. 

Vi har fått positiva indikationer från banken angående lån till byggnation. Vi har även sökt 

pengar från olika fonder och stiftelser och kommer att fortsätta med detta jobb. 

Planen är som bekant inhägnad och klar. Det som kommer att göras framöver är att märka ut 

alla stubbar som finns kvar så att dessa kan fräsas bort. Detta behöver klubben hjälp med av 

våra medlemmar och vi återkommer angående detta inom kort. 

El till belysningsstolparna är dragen och dessa kommer förhopningsvis att sättas upp inom 

kort. Efter detta tillkommer arbete med att dra in el och vatten samt avlopp till bodarna. 

Vi håller även på att förhandla med kommunen om att de tar bygglovskostnaderna mot att vi 

står för flytten av befintligt material från gamla appellplanen. De skulle spara en hel del 

pengar till klubben. 

Dock återstår mycket som skall göras innan vi är på plats och kan fortsätta vår verksamhet 

som tidigare. På nästa sida kan ni se vad klubben behöver hjälp med. Så tveka inte att  

funderar över hur du kanske kan bidra till VBK´s framtid. All hjälp är välkommen. 
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PROJEKTGRUPP 

Ett sådant här stort projekt är inget klubbens styrelse klarar utan hjälp från klubbens  

medlemmar. Att behandla alla dessa frågor och beslut skulle göra att vi fick sitta långt in på 

nätterna på våra styrelsemöten. 

Därför kommer vi att tillsätta en projektgrupp där det kommer att ingå personer från  

styrelsen för att kunna snabba upp beslutsprocessen. Utöver detta så behöver vi medlemmar 

som vill engagera sig i detta projekt. Vi behöver personer med kunskaper kring byggnader och 

uppförande av dessa och övrigt som berör projektet. Vi behöver personer som brinner för att 

delta i ett projekt som detta. Tanken är att projektgruppen planerar in ett antal möten och 

beslutar hur processen skall gå vidare och rapporterar till styrelsen. Förhoppningsvis kan de 

flesta besluten tas i projektgruppen. Därav att det skall ingå personer från styrelsen från  

början. 

Efter projektgruppens jobb är klart så kommer vi behöva mycket handkraft med att genom-

föra flytt samt färdigställa på nya platsen. Här behövs inga direkta kunskaper utan det kan 

handla om allt från målning till att hjälpa till att bära och montera möbler. Helt enkelt allt 

mellan himmel och jord. Alla är välkomna att hjälpa till i detta skedde och som sagt, det  

kommer att behövas många personer, för att de hela skall fungera snabbt och effektivt. 

Så besitter du någon kunskap angående byggnation och/eller har ett brinnande intresse för 

klubbens framtid och vill ta plats i projektgruppen så tveka inte.  

Lägg ett mail till Fredrik Lövgren på fredrik@hoffe.eu så hör vi av oss fortlöpande.  

Vi kan lova att det blir en hel del jobb, men ju fler vi är desto lättare kommer det att gå.  

Tillsammans skall vi dock genomföra detta på allra bästa tänkbara vis. 

 

Vi ser framemot att höra från Er,  

till deltagande i projektgruppen. 

Styrelsen, Veberöds Brukshundklubb. 
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