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MITT UPPE I FRAMTIDSBYGGET

är
just nu en myllrande bygg
arbetsplats med entreprenad
maskiner, dunkande ljud från
pålning, gjutning av plattor
och framväxande huskroppar.
Både anställda hantverkare
och en rad frivilliga arbetare
håller på med olika uppgifter
som samverkar enligt noggrann
planering. Det nya Strandhem
som ska vara en mötesplats för
människor och med Jesus håller
på att växa fram. Många följer
processen med entusiasm och
framtidstro.
Just nu är uppbyggnaden
i full gång. Innan jul ska det
finnas tak och väggar på en
lektionssalsbyggnad och en
logementsbyggnad. Enligt
planerna ska båda vara färdiga
att tas i bruk sommaren 2015.
Sommaren 2016 ska ytterligare
en logementsbyggnad stå klar.
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Många vill vara med
Flera upprop har gått ut och
varje gång har frivilliga arbe
tare samlats för att göra en
insats. En del arbetar tillsam
14

mans med anställd byggper
sonal under veckorna, andra
dyker upp på lördagar när
grupper från olika föreningar
hjälper till. I en industrilokal
har en grupp pensionärer lagt
ner många timmar på att måla
1500 klädselbräder.
Detta är en epok av konkreta
handtag som vi sent kommer
att glömma. Kontakta bygg
mästare Göran Lind (070835 23 13) om du vill hjälpa till!
Hur går det med ekonomin?
Vi är mycket tacksamma till
Gud och Strandhems vänner
för en stark finansiell start. Den
1 oktober hade 7,5 miljoner
kronor samlats in. Vi ber och
hoppas att vi ska nå hela vägen
till vårt mål på 17 miljoner
kronor. Fondmedel har sökts
och vi väntar nu med spän
ning på besked från Allmänna
Arvsfonden. Varje tusenlapp
som vi slipper låna i banken
gör att kommande års gåvor
kan gå till vår viktiga verksam
het i stället för till räntor och
amorteringar!

Smarta sätt att skänka pengar
Runt om i landet har enskilda
och missionsföreningar ordnat
kreativa insamlingslopp,
auktioner och samlat in kol
lekter till bygget. Vi är mycket
uppmuntrade av både små och
stora gåvor!
Några tips om man vill skän
ka större belopp: Strandhem
är allmännyttig ideell förening
och beskattas därmed inte för
kapitalinkomster, till exempel
utdelningar och kapitalvinster.
– Du som driver ditt företag
som aktiebolag kan överlåta
rätten till din aktieutdelning
till Strandhem. På så sätt ökar
gåvans värde med 20% jämfört
med om du själv först tar utdel
ning för att sedan skänka den.
– Du som äger fonder eller
börsaktier som har ökat myck
et i värde kan skänka dessa till
Strandhem. Genom att skänka
fonderna eller aktierna, i stället
för att sälja dem och skänka
pengarna, ökar gåvans värde
med 30% av kapitalvinsten.
– Du som äger en fastighet
som kan avyttras med vinst kan

med fördel skänka eller sälja
fastigheten till Strandhem. Gå
vans värde ökar med 22–27%
av vinsten jämfört med om du
själv först säljer fastigheten och
skänker pengarna.
Kontakta gårdsföreståndare
Tomas Nilsson (0435-500 77)
för råd om hur du kan skänka
pengar på ett smart sätt.
Vi ger dig gärna uppdaterad
information
Välkommen till informations
kväll om byggnationerna på
Strandhem den 28 november
kl. 18.00! För anmälan till mat,
ring 0435-500 77.
Kontinuerliga bilduppdate
ringar och information finns på
facebook.se/strandhem. Man
behöver inte var medlem på
facebook för att ta del av det.
Önskar du ta emot informa
tionsmail, meddela din e-post
adress till info@strandhem.nu.
Inom kort kommer vi på
strandhem.nu presentera vem
som vann presentkortet på
10 000 kr i vårt stora bygg
lotteri.
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