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DisEensansökan
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Göingg:, Bowlingkllubbars Förening (GBF) är en idell före.ing som driver bowlinghallen f Osby.
Vi har under tjugo års tid haft en 4-banore:hall s:om nu är nedlagd,, banorna och
resningsma5kinerna· är bortmonterade.
Vi håller nu på att bygga en ny

bowlingha~l

med 8 banor.

Vår dispensansökan til!. Er gällax två stycken 4CL fots containers s:om är adres·e:erade till Skandinavisk Bowling AB, Lidingö. Dessa är avse-dcli för vår nya bowlinghall i Osby. Spe.ditör är Olsson & Wright, Göteborg. Kontai<tman på speditionsföretaget är Santesson.
ll1et är vårt hopp nu att Ni skall behandla, denna ansökan för oss- på ett vänligt
sätt så att vår nya bowlinghall kan vara klair, som det från början var plane.rat
till den 1 juli 1980.
Skält till denna ansökan vill vi som föraning ange följande:
1.

2.

Efter nära 4 års förhandlingar med Osby kommun tog
fullmäktige beslut om att det skall ordnas ny bowlinghall. I detta beslut finns det villkor uppsatta som vi
i dag har svårt att följa på grund av att vi inte får
hallen färdig i tidr
Vi är en idell förening som inte säker vinster utan får
det Bltt gå jämt upp •.
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3.

Vi har san en månad tillbaka anställt 2 personer för
att sköta denna bowlinghall åt oss. Dessa börjar hos oss den
9 juni 1980 och får vi inte hallen klar i tid har vi
inga möjligheter att betala de11Ba någon lön.

4.

Vi har inga möjligheter att betala hyra för den lokal
vi har hallen i, enär dat i beslut från kommunen står
att vi i föreningen via banhyror !!kall stå för denna.

5.

Kommunen har borgat för ett lån till oss i bank på
kronor Femhundrasjuttiotusen (570.000:-) enär vi int~
kan öppna hallen i tid har vi inga resurser att betala
d.ettai lån.

6~

Vi har utlyst en invägningstävling till att börja 1 aug
1980. Denna tävling har heller inga möjligheter att
komma igång. .

Memrhopp om att denna ansökan behandlas välvilligt och att vår långa kamp för
att få ny bowlinghall i Osby är över tecrkna vi
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