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Vi på Sällskapet Länkarna tycker att det är tråkigt ni dragit ner vårt bidrag med
25 000kr. Vi undrar då vad er motivation är till att dra ner vårt bidrag. Vi gör
väldigt mycket för kommunen som enligt vår åsikt sparar pengar för
kommunen.
Allt vi gör är ideellt, kostnaderna för oss har ökat, bensinen har blivit dyrare,
elen har gått upp vi har precis fått det att gå runt med tidigare bidrag på
100000kr.
För att få det att gå runt söker fonder har loppmarknader säljer lotter för att få
in pengar, men trots detta har vi det jobbigt.
För tillfället har vi 3st bostadslösa missbrukare som bor i vår stuga. Dom betalar
ett litet bidrag på 1000kr i månaden för el. En av killarna har nu fått ett jobb
och letar egen bostad.
Vi kommer inte längre kunna ha dessa boende kvar för vi klarar inte täcka
kostnaderna. Nu kommer vi bli tvungna att hänvisa dom till socialförvaltningen
som får ta tag i deras boende, förhoppning är ju att dom skall kunna klara av
att hålla sig ifrån drogerna. Vi tar även emot sommarjobbare från
arbetsmarknadsförvaltningen i 9 veckor under sommaren. Vi tar hand om
personer från frivården och har lyckats myckets bra med detta också. Allt detta
anser vi även gagnar kommunen, som bör spara pengar med det arbetet som vi
gör.
Dessutom har vi ju hört att gården ska säljas. Allt detta känns inte bra, själv har
jag jobbat mycket på gården med att hjälpa andra, köra folk till avgiftning mitt i
natten. Detta har jag gjort i 12 år och föreningen har funnits i Trelleborg i över
60år, vi har aldrig tagit ut en krona för vad vi gjort. Alla informationer vi gör och
har gjort på bland annat skolor och andra platser inom kommunen. Vi har haft
och har bra kontakt med skolorna, dem har även blivit uppbjudna till gården för
att se hur vi jobbar.
Så detta känns nu väldigt meningslöst och en stor besvikelse för oss. Vi har
verkligen kämpat och försökt vara med på det mest som kommunen har
anordnat och informerat om gällande föreningar och även om vårt arbete
inom missbruk. Så vår förhoppning är ju att vi kan få en bar motivation för det
sänkta bidraget men ännu bättre få lite mer i bidrag så vi kan fortsätta hjälpa
kommunens missbrukare och fortsätta ge information på skolor och andra
platser inom kommunen.
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