Låno slöpvogn, cementblondore,
höcksox för 100 kronor/år!
Text och foto: Lennort Uggeldohl
Tack vare det stora medlemsantalet i Njurunda Fastighetsägareförening, har man förhandlat sig

till

bra rabatter hos en lång rad företag.
Njurunda Fastighetsägarförening
erbjuder sina medlemmar möjlighet
att ffi tillgång till all tänkbar utrustning en lastighetsägare behörer.
Medlemsavgiften är 100 kronor per
år.

Blir rnan rnedlern i t'öreningen

möjlighet till rabatter hos
olika ltiretag i Sundsvall.

ges också

Nj urunda Fastigh etsägart-örening

Det är klarl att föreningen har
utvecklats och anpassats efter de behov som fästighetsägarna önskar. Vi
har i stort sett all den utrustning en
fasti ghetsägare behöver, säger Peter
Eveborn. sckrelerare i föreningen.
För att kunna organisera en så
omfaftande verksamhet har de olika
utrustningarna som t.ex. släpkärror,

Utöver släpkäror flnns det ett stort
antal hjälpmedel för medlemrnen.
Några exempel på utrustning är hydraulisk vedklyv, vibrationsplatta,
cementblandare, högtryckstvätt,
såmaskin. Detta är bara några exempel som kan lånas utan kostnad
utöver den årliga medlemsavgiften
på 100 kronor.

Tack vare det stora medlemsantalet
på ca 1200 medlemmar iNjurunda
Fastighetsägarefiirening, har man
förhandlat sig till bra rabatter hos en
lång rad foretag. Företag som
t. ex NT Bygg, K-Rauta, Raket-Lasse, Kvissleby Färg, Stångå kvarn,
Ryds Glas. Bara några exempel på
företag som lämnar bra rabatter på
sina produkter.

bildades den 1 decernber 1929. Föreningens målsättning är att tillgodose medlemrnamas möjligheter att
sköta sina fästigheter. Mer formellt
står det i stadgama att t'örenirrgen
"har som rnålsättning att befrämja
fastighetsägarnas i Njurunda gemensamma angelägenheter".
I praktiken innebär det att medlemmama har tillgång till en omfattande utrustning ltir att kunna sköta
sina fastigheter.
- Redan 1921 finns det en anteckning om föreningen. Rent formellt
bildades ftireningen 1929 däman
upprättade stadgar och tillsatte en

s§relse, säger Asbjörn Sjöö, ordföi föreningen.
Familjen Sjöö har under många
år varil och är verksamma inom
föreningen.
rande

Asbjörns pappa. Birger Sjöö. r ar
ordftirande i Njurunda Fastighetsägaretörening under 15 år. Asbjörn
har varit verksam i löreningen
sedan 1 975.

Asbjörn Sjöö, Peter Eveborn och Erik Boman

fördelats på ett antal förvaltare. Förvaltare är de medlemmar som ställer
upp och tar hand orn utrustningen.
Förvaltarna och utrustningen finns
utspridda över hela Njumndaområdet. Detta underlättar när utrustning
skall lånas rned korta res\äBar
Den medlem som t.ex. vill låna en
släpkärra vänder sig till närmsta
förvaltare och bokar tid för 1ånet.
Föreningen har sex släpkärror att
låna ut.

Den som har huvudansvaret för
den omfatande utrustningen och
som samordnar de olika förvaltama
är Erik Borrran.
Det är ftjrhållandevis lite reparationer på utrustningen. Förvaltarna
ser till att utrustningen återlämnas i
det skick som den lånades ut, säger

Erik Boman.

Att orbelq som frivillig i Rödo Korsel
Text: Britt-lnger Flod6n, Rödo Korset
Jag har nyligen börjat arbeta som

liir illig på Mötesplats Kupan

i

handarbetscafd, besöksverksamhet

för äldre, språkträning, läxstöd

Kvissleby. Det började med att jag
tog kontakt med ordftirande Birgith
Wiklund Molberg och berättade att

m.m.

jag var intresserad av att hjälpa till.
Jag blev genast inbjuden till Kupan
och Birgith tog emot och berättade
om Röda Korset och visade upp
lokalerna.

secondhand-delen och togs om
hand av Margareta Barreby som
handleder mig. I secondhanden
jobbas med kläder, skor, textil och
prylar. Vi tar t.ex. hand om a1la
gåvor som allmänheten skänker till
Kupan. Dessa softeras och prissätts

Röda Korset har många olika
verksamheter som t.ex. secondhand-

butik, cafö. egen tillverkade alster.
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Jag har valt att arbeta med

ftir försäljning i butiken.
Inledningsvis arbetar jag under
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två dagar i veckan frir att komma
in i det ornfattande arbetet. Det
är många frivilliga som jobbar på
Kupan, i olika omfattning, och alla
är hjälpsamma. Jag känner mig
verkligen väl bemött av alla och
är otroligt imponerad av att Kupan
drivs genom enbart frivilligt (oavlönat) arbete.
Det är en trevlig arbetsplats då det
är så många med olika bakgrund
som samlas runt ett gemensamt måI,
att stödj a hj älpverksarnheten ti1l

håde nationellt och internationellt.

Det l<änns bra an ge err del ar min

tid till denna verksamhet. Det
gåvor som Kupan tar emot från
allmänheten och som säljs vidare
ger medel till den hjälpverksamhet
som bedrivs. Dessutoln ger det en
bra rniljövinst då varorna återbrukas
och då fortsätter att göra nytta. Att
få vara med och göra skillnad är
stoft.

