RENOVERING FELLESROM MOSKEEN
Etter vannskade er vi nødt å reparere gulv og vegger, og skal gjøre en større renovering.
For å klare dette behøver vi støtte fra medlemmer. Det er behov for renovering av
fellesrom, kjøkken, og vaskerom i Alnor Senter moske.
PLAN

FOR RENOVERING

:

Utvide fellesrom og lage større kjøkken. Fliselegge gulv med varmekabler. Nye takplater, veggbekledning, og belysning. Flytte 2 toalett og renovere toalett og flytte vaskerom for kvinner. Nytt
gulvbelegg og vegg-bekledning i vaskerom.

Pristilbud fra fagfolk/firma

Kostnader
renovering

Rørlegger Arbeid og materiale

222169

Elektriker Arbeid og materiale

158200

Snekker Arbeid og materiale

172000

Diverse

Sum:

Budsjett for renovering
Alnor stiftelse klarer
å dekke kostnader for

200000

Forsikringsum for vannskade
dekker kostnader for

160000

Sum

360000

40000

592369

Innsamlingsplan:
Alnor stiftelse klarer å dekke kostnader for 200.000 gjennom oppsparte midler og støtte fra Alrisalah. Forsikringsutbetaling er 160.000. Resten må vi samle inn fra muslimer i Tromsø og andre
som støtter prosjektet. Vi mangler ca 200.000 kroner.
Hvis 20 familier betaler 5000 kroner over 3 måneder så får vi 100.000 kroner.
Hvis 20 familier betaler 3000 kroner over 3 måneder så får vi 60.000 kroner.
Hvis 5 bedrifter betaler 10.000 kroner over 3 måneder får har vi 50.000 kroner.
Hvis 5 bedrifter betaler 5.000 kroner over 3 måneder så får vi 25.000 kroner.

S K AT T E F R A D R A G :
Om du betaler skatt får du fradrag på hele beløpet du støtter Alnor med. Opptil
20.000 kroner årlig. Alnor er registrert i Frivillighetsregisteret og alle dine bidrag gir
skattefradrag. Alnor rapporterer til skatteetaten og fradraget kommer automatisk på
din selvangivelse.
Barraka - det er en god gjerning å støtte sin lokale moske - det blir gode
gjerninger (hassanat) på kontoen i akhira. - Må Allah belønne deg generøst for ditt bidrag! Amen
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Hva skal du gjøre?
Fyll inn vedlagt skjema for avtalegiro og velg ett betalings-alternativ.
Hvis du vil ha fradrag på skatten for 2016 må du betale før 29 desember 2016.
Lever skjema til Alnor - til komitemedlemmer eller ansatte - eller scan og send med epost, eller
send som brev.
Eventuelt betal direkte til bankkonto - merk med «renovering».
Eventuelt betal med VIPPS - søk opp Alnor - og velg Alnor renovering.

Avtale for støtte til renovering
Sett kryss ved
Alternativ
ønsket betalingsmåte
Jeg vil betale 5000 kroner over 3 måneder
Jeg vil betale 3000 kroner over 3 måneder
Jeg vil betale …………………. kroner over 3 måneder
Jeg vil betale en gang kr:

FYLL INN:
Fullt navn:
Mobilnummer:
Fyll inn avtalegiro hvis du vil ha skattefradrag for ditt bidrag.
Eventuelt skriv fullt navn, adresse og fødsel- og personnummer om du betaler direkte i
nettbank eller med Vipps.
Alnor kontonummer: 64200560254
Adresse: Alnor Stiftelse - postboks 3447 - 9276 Tromsø
Epost: post@alnor.no

Om Alnor Senter
Langt opp mot nord, i arktiske Tromsø - en sentral moske for muslimer. Over 500 medlemmer, store moskesaler for menn og kvinner, klasserom, aktivitetsrom, og fellesrom. Alnor organiserer; daglige fellesbønner,
har imam ansatt i 80% stilling, khutba på norsk og arabisk, registrerte ekteskap, koran- og arabisk undervisning for barn og unge.
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