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Søk på hva du vil

¨
Meny

Folkestad Rockeverksted

Tofte og Filtvet skolekorps

Tofte Musikkorps

Hurum Turistforening

Hurum Røde Kors

Medarbeiderfondet som i mange år har kommet de ansatte til

gode skal avvikles, og vedtektene i fondet åpner for at

gjenværende midler kan fordeles på lokale lag og foreninger.

Jostein Sjaavaag og styreleder Katrine Wahl i

medarbeiderfondet har gleden av å være julinisser.

100-årsgave
2 305 000 kroner ble fordelt på ni mottakere, og gavene varierte

i størrelse fra 30 000 til en million kroner. Noen av gavene ble

Millioner til lokale foreninger
Det var rene julaftenstemningen da tidligere ansatte ved Södra Cell Tofte delte ut til
sammen over 2,3 millioner kroner fordelt på ni lokale lag og foreninger.

FIKK GAVE : Leder Thor Haug i Hurum Røde Kors mottar en sjekk på 100 000 kroner øremerket nedbetaling av
hjelpekorpsets ATV. (Foto: Per D. Zaring)
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Filtvet Vel

Søndre Hurum Jeger og Fiskeforening

Tofte Vel

Tofte Fremad IL

gitt med klare ønsker om hva de skal brukes til, andre på fritt

grunnlag.

Fondet var i sin tid en gave fra Norske Skog til de ansatte ved

fabrikken i forbindelse med 100-årsjubileet på slutten av 1990-

tallet.

- Avkastningene fra fondet har kommet de ansatte til gode på

forskjellige måter. Nå er det ingen ansatte igjen og fondet skal

avvikles, sier Wahl.

Følg Røyken og Hurums Avis på Facebook

- Veldig velkomment
Det er de tidligere ansatte selv som har kommet med forslag på

mottakere. Representanter fra de som fikk flest stemmer ble

invitert til Gamle Folkets Hus på Tofte onsdag kveld og kunne

gå hjem med fete sjekker under armen.

Guro Søbye Sundin fra Folkestad Rockeverksted er overveldet

over at det "lille" rockeverkstedet blir tilgodesett blant alle

forslagene som kom inn.

- Jeg tror nok jeg snakker for alle når jeg sier at dette var veldig,

veldig velkomment, sier Ellen Litangen i Filtvet Vel.

- Rene julaften og vel så det
Tofte Fremad IL fikk den største sjekken og blir tilgodesett med

en million kroner.

- Tofte Fremad har jo anlagt en kunstgressbane, og meningen

var at Södra skulle levere undervarme til gressmatta. Slik ble

det ikke, og mange av de ansatte føler et visst ansvar for dette.

Det var veldig mange som talte for at idrettslaget måtte få en

solid sum, og de ønsker at pengene skal brukes til oppvarming

eller tribuneanlegg, sier Sjaavaag.

- Jeg ble helt skjelven da jeg så summen på sjekken, sier Jan

Lennestad i Tofte Fremad og beskriver kvelden som jul, nyttår

og bursdag på en gang.

 


