Projekt utveckling av Hannäs - Skyttesimulator
Bakgrund
Vi samlade boende i området för att samla ihop vilka önskemål som fanns för utveckling av
Hannäs. Många förslag och idéer samlades upp och vi lade upp en långsiktig plan för detta. Bl.a.
saknades mötesplatser, badplatsen behövde rustas, mer boendemöjligheter, ställplatser för
turister, återuppta skytteverksamheten och mycket mer
Vi har under förra året färdigställt två stycken möteplatser i vårt område. En multisportarena och
en aktivitetshall. Vi är idag oerhört stolta över hur samtliga föreningar varit delaktiga i detta
projekt och att vi färdigställde dem på kort tid. Ett mycket gott samarbete. Badplatsen rustades
och har nya bryggor och handikappramp
Nuläge
Aktivetshallen belägen vid Idrottsplatsen i Kvarnvik har idag aktiviteter i form av boule och
hundaktiviteter. Vår vision är att vi återigen ska kunna starta upp skytteverksamhet för barn och
ungdomar samt ge jägare möjlighet till skytteträning.
Vår önskan nu är att köpa in en skyttesimulator för att kunna ha skytteverksamhet i vår nya
aktivitetshall. Simway Hunt är ett animerat program med laserskytte utvecklat i samarbete med
Jägareförbund i Norden. Det paket vi har tittat på innehåller jakt och vilda western. Då det är en
större investering är vi i behov av finansieringshjälp. Kostnaden är ca 150 000 kr och vi har idag
ca 60 000 kr öronmärkt för detta.
Framtid
Vår vision och starka övertygelse att vi med denna investering kan ge barn, ungdomar och
vuxna en aktivitet som passar många och som förstärker vår gemenskap. I ett område med så
många jaktintresserade känns det inte omöjligt att få lite bidrag till finansiering.
Till aktivitetshallen fick bidragsgivare var sitt löv. Denna gång får du ditt namn eller företag på
något med jakt och skogsanknytning.
Bidrag mottages tacksamt till Kvarnvik Hannäs Bygdegårdsförening
bankgiro 811-6733
swish 123 385 26 21
Märk gärna insättningen med skytte och ditt namn eller företag
Helen Jerrebrant

