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Hellvi gamla skola behöver ert stöd!
Vid mitten av 1800-talet gick uppemot 90 barn i skola i Hellvi. 1967 hade socknens
befolkning minskat så pass att skolan fick stänga. Därefter har där funnits syverkstad,
bibliotek, pingislokal m.m.
1989 övertog Hellvi Skola Bygdegårdsförening huset mot ett lån på 1,5 miljoner från
kommunen till ombyggnad så att även Hellvi skulle få en samlingslokal, vilket socknen
då saknade. Många personer från såväl Hellvi som Rute arbetade ideellt med
renoveringen och i september 1989 öppnade öns första kooperativa daghem. 1992
utökades verksamheten med ett fritids.
Många känner idag i första hand till den gamla skolan som ”koopet” – en förskola och
fritids där många av socknens barn fått en fantastisk tid. Du vet säkert också att det finns
ett vandrarhem i huset på somrarna.
Hellvi gamla skola är socknens Bygdegård. Föräldrakooperativet har sedan ett par år
tillbaka omvandlats till personalkooperativ som fortsatt hyr in sig i bygdegården. Som så
många andra föreningar har vi idag jättesvårt att hitta ideella krafter som kan tänka sig
att lägga sin lediga tid på att renovera och underhålla den gamla skolan. Det är 30 år
sedan huset totalrenoverades sist och mycket behöver fixas. Det är med lite sorg i
hjärtat vi har förstått att vi måste hitta nya vägar än de ideella för att hålla huset i sådant
skick att vi kan fortsätta ha såväl en förskola och ett fritids som en bygdegård i socknen.
Några exempel på arbeten som behöver göras;
- Ommålning av gamla gympasalen. Där hålls fester, begravningskaffe,
tisdagsgympa, filmvisningar och föreläsningar.
- Ny puts på hela fasaden. Ingången för de små barnen har stängts av p.g.a
nedfallande puts.
- Ommålning av köket uppe som används av fritids och vandrarhemsgästerna.
- På sikt behövs ny infiltration och avloppstank.
- Vi vill renovera gamla bastun för möjlig uthyrning året runt.
- Sätta upp en hjärtstartare.
Vi vill nu be er andra ideella föreningar i Hellvi om ett ekonomiskt bidrag. Det skulle vara
fint om det kunde vara årligen återkommande. Vi träffas även gärna och diskuterar olika
sätt att samverka framöver.
De som stödjer Hellvi bygdegård och därmed den gamla skolans bevarande kommer att
få sitt namn på en tavla i entrén.
Varma hälsningar, styrelsen för Hellvi Skola Bygdegårdsförening
Du kan betala in ditt stöd på följande sätt:
Swish: 123 326 17 57
Bankgiro: 5113-7719
Kom ihåg att skriva vilka ni är! J
För mer information kontakta: Susanne Boman, 0706 618656, Karin Kellström 0736 555423

