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Trevlig anläggning färdig vid Öresjö.
Invigningen av Nydqvist & Holms arbetsledares sommarhem vid Öresjö i söndags
skedde i strålande sensommarväder och tilldragelsen fick därför just den bakgrund
som en dylik festlig händelse kräver. Över hundratalet personer hade per bussar
eller cyklar infunnit sig vid invigningen och glädjen var säkerligen stor och allmän
över tillkomsten av den vackra och trivsamma anläggningen.
Det kanske inte hör till det allra vanligaste att man inviger ett sommarhem i
september, men Nohabs arbetsledare som i detta fall kommit att skilja sig från
mängden fick i alla fall i söndags ett intryck av hur trevlig deras nya friluftsanläggning kommer att te sig under stundande, härliga sommardagar. Lätta
vindkårar krusade Öresjös vidsträckta yta och solen flödade över björkarna och
enbuskarna på den vackra sluttningen mot sjön vid Lundstaken, där anläggningen
är belägen. Man kunde utan vidare konstatera att sommarhemmet fått det mest
idealiska läge som gärna är tänkbart. Ett sådant stycke äkta svensk inlandsidyll som
här får man sannerligen leta efter och att blivande sommargäster kommer att trivas
kan man vara bergfast övertygad om.
Sommarhemmet är beläget på en höjd i omedelbar närhet av sjön och endast några
hundra meter från badvikarna vid restaurant Phoenix. Man har alltså ett mycket
lättillgängligt läge, dit man utan större svårigheter kan nå vid alla årets tider, vilket
ju också är en fördel. Byggnaden omges av ett tomtområde på cirka 1 000
kvadratmeter och man har alltså inte grannarna alldeles in på knutarna. Själva
byggnaden inrymmer en större samlingssal, ett mindre rum samt köksavdelning.
Sovrum eller dylikt finns ej men avsikten är att framdeles uppföra några småstugor
för detta ändamål i anslutning till den nu färdigställda byggnaden. Tills vidare får
denna sin största betydelse som mål för weekendutfärder och samlingsplats för
arbetsledarekårens medlemmar och denna uppgift räknar man med att byggnaden
skall kunna fylla även under andra årstider än själva sommaren. Den har nämligen
fått ett sådant utförande att den även lämpar sig för vinterbruk och det låg därför
knappast något förvånande i att den invigdes nu då sommarens lider mot sitt slut.
Byggnaden har genomgående fått ett mycket gediget och trevligt utförande.
Samlingslokalen är försedd med öppen spis och i köket har man två moderna
vedspisar för kokningen. Mot söder och öster omramas huset av en överbyggd
veranda och medräknas detta utrymme har man över 100 kvadratmeter under tak.
Leverantör för fastigheten har varit Verner Svenssons trävaruaffär, Forserum. Den
är alltså ett så kallat W.S.T-hus som termen lyder. Kostnaden för hela
sommarhemmet, vars tomt även innesluter badstrand, uppgår till 25 000 kronor.
Invigningshögtidligheten tog sin början vid halv tvåtiden, då ordföranden i
sommarhemsföreningen, herr T. Wennerström, hälsade de närvarande välkomna,
varvid han särskilt vände sig till direktör M. Kjellander vid Nydqvist & Holm samt
förbundsrepresentanten inspektör G. Linnér. Talaren fann det även glädjande att

så många av medlemmarnas damer mött upp, då deras medverkan kommer att bli
av största betydelse för trevnaden i fortsättningen.
Ordföranden i arbetsledareklubben vid Nohab, herr G. Hellström, lämnade
därefter en redogörelse för hur anläggningen tillkommit. Tanken på ett
sommarhem vid Öresjö uppkom redan för ett par år sedan och man gjorde därvid
en hänvändelse till Nydqvist & Holms styrelse för att om möjligt få dess medverkan
vid företagets realiserande. Tanken mötte förståelse och för att understryka sitt eget
intresse för saken bildade arbetsledarna en ekonomisk förening med en insats av
femtio kronor vardera för planernas realiserande. Sedan man med anledning av
doktor Sven Wingquists 65-årsdag erhållit ett gåvobrev på 20 000 kronor för
ändamålet, bildades Nohabs arbetsledares sommarhemsförening, vars styrelse
består av herr T. Wennerström ordförande, herr G. Hellström vice ordförande,
herr Sven Björk sekreterare, herr Ernst Andersson kassör samt herr Herbert Kopp.
Föreningen inköpte därefter tomt av lantbrukare Victor Andersson, Lundstaken
och under den gångna sommaren har anläggningen färdigställts. Det återstår endast
att bygga väg samt utföra en del planeringsarbeten. Talaren slutade med att uttala
ett varmt tack till direktör Kjellander och bolagsledningen för dess förståelse, till
kamrer G. Månsson för hjälp under arbetets gång samt till entreprenörer med flera.
Direktör M. Kjellander tog därefter till orda och uttryckte sin glädje över
tillkomsten av denna anläggning, i vilken man kan se ett tecken för den vilja som
man på ömse håll numera hyser för att skapa förståelse, arbetsglädje och
sammanhållning mellan firmans anställda även utanför arbetsplatsen. Talaren
framhöll att anläggningen säkerligen står på toppen bland liknande sommarhem
och gratulerade föreningen till det goda resultat som nåtts.
Arbetsledareförbundets representant, inspektör G. Linnér, framhöll att vårt land
mitt i en stridande värld ligger som en oas av fred. Många omständigheter har
medverkat till detta lyckliga förhållande och bland dem måste även nämnas vår
enighet bakom riksledningen. Viljan till denna enighet är emellertid icke årsbarn
med kriget utan hävdades redan för ett decennium sedan av framsynta män inom
det industriella livet. En följd härav är att vi numera kunna lösa så gott som alla
tvister vid förhandlingsbordet. Hos Sveriges arbetsledare underströks viljan till
samförstånd när deras första sammanslutning skrev sina stadgar för 40 år sedan.
"Om Herren icke bygger huset, så arbeta de fåfängt som därpå bygga", heter det.
Med andra ord – utan samarbete och samförstånd kan man aldrig nå några resultat.
– Det har aldrig varit med större glädje jag representerat vårt förbund än i dag, sade
talaren vidare. Det är inte till vardags sådana händelser som invigningen av ett
vackert sommarhem
tilldrager
sig. Inspektör
Linnér
underströk
förbundsledningens tacksamhet för det efterföljansvärda exempel som här givits
och hoppades, att hemmet skulle ge vila och avspänning samt lyckas föra
arbetsledarna närmare varandra och företaget till gagn för båda parter.
Talaren förklarade så hemmet invigt och utbringade ett fyrfaldigt leve för
detsamma.

Herr T. Wennerström föredrog ett förslag till tacksamhetsskrivelse till doktor Sven
Wingquist, vilket enhälligt antogs av de närvarande. Skrivelsen hade följande
lydelse:
"Nohabs arbetsledare med familjer, samlade vid Öresjö för invigning av vårt
sommarhem, ber härmed att till Eder Herr Doktor få framföra vårt hjärtliga tack
för allt det värdefulla stöd, som kommit oss till del i vår strävan för vårt
rekreationshems centrala förverkligande."
Sedan sålunda den mera officiella invigningen förrättats drack man kaffe i
sommarhemmets lokaler eller ute i det fria, varjämte man naturligtvis grundligt
besåg anläggningen och dess omgivningar. Samt – lika naturligt – allmänt uttryckte
sin glädje över det utmärkta realiserande som en vacker tanke här fått.
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