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AE !{orrlanskog har enottagit en skrivelse frAn Styrel-sen fdr Siirij Viinner,
.oh fagten bolaget lnte anae!, att de diiri franfiirda tankarna p& nAgot
sett fiirendrat det problen, Bou baathusfr&6an utgtir, sa dnska ddck de
ledande i bolaget anfiire fiilJanate synpunkter.

Det ii.r gladJande f6r oss att se, att Siirdborna ha intre8se att fdrviirva
yttetligale tornte:: p0 Sd.r6. Vad prlsfrAgan betrH.ff ar, sA lir det ju aI1-
l tent bekant,  at t  pr iserna pA senare t id eprungit  t  h6Jden, rnen det har
alltld varit en gLedJe att siiL ja b1]l-lgare ti,1l Siiriibor, vll-kas avslkter
harmoniera neal ved vi. anse va,ra en gynnsa!! utveckling p& Sii,rij. Ddrest
nAgon har lntresee fiir n&gon specieJ,l tomtmark e1lex byggnad, son tlllhdr
b.laget, sA dr han vdLkomnen att franstella sina ijnsken&l.

Vi 8tii11a oss ernellertld fr&gande infdr den tankeg&ngen, som synes fran-
skynta I StyreJ.sens brev, att vi genom s&dana fijrsdljntngar tlII liigre
pr lse! skul le Adraga oss en tacks arnhet sskuLd gentenot k6pa"en eI1er
Sontemot Si i r i jborna i  a lLndnhet.  Det brukar vel  i  steUet vara sA, at t
kdparen har anledning att ktinna.sig tacksam om ett lH.gre prj_s tiuampas.

Styrelsen synes vlalare vara av den uppfattni.ngen, att vi pA grund av
gan8ne tLdels lnvester inga!,  gAvor och l idna fdr luster skuLle stA i  tack-
aanhetsskuld ttJ.1 dvriga fast igh et siigar e p& Siirij. Solaget er ju endast en
av de menga fastighetsegarna pA SH,rd och vi iiro av den uppfattningen, arr
a1la faetighetsegare ha anleilning att kenna sig tacksarnna gentemot manga
Pe!8one!, som offrat pengar och lntrbsse pA Siirij. Vid upprekningeh av dern,
8an f6r16rat pengar pA SErij, saknade v1 Skandinaviska 3anken, €om fijrl-o-
rat En betyau.tgt stdrre Bumna iin nAgon av de av Sty"eLsen indivi-duellt
nennila.

De stora sunnor, son unaler tlalernas lopp ftjrlorats pA Siir6 I vi.ttna crn,
att gerii 6gare a1ltld haft etora svArlgheter att f& ett gott ekononiekt
resultat. V1 ha beslutat g6!a au-t fijr att bolaget skalL bli ekonomiskt
llvskraftigt utan att rle v[rden, vi].ka v1 ee som vAr uppgift att skydda,
bI1 €xpl .aterade. I  den Bltuat lonen mAste vl  se t iJ. l  1 at t  de ret t igheter,
son bolagot har reh sorn bolaget dela! neal vafje fast tgh et s iigare pA Stirij,
nemllgen att fiirvalte s1n egendom efter eget bealijmande, b1l erkenda och
respekterade. Vj. 6m av den uppfattningen, att den hdnsyn varom Styrelsen
talar, va,xer bdst pA fr1 grund cch l en venskapLig atrnosfdr.

Denr a.n skr ive! dessa rade!,  gick fbr n&gra dagar sed.an igenom en del
pappoy r6Iande AB Noldanskog. BLand d.essa fanns ett, varav avskrift bifo-
Sasr sor! kan tjena son ett gott exenpeL p& vlsad hensyn och respekt fdr
narkH,garens riittigheter. Da. Dlrektijr Erik Wljk undertecknat bAda <te skrl-
velserr som bolaget f,Att rnottaga frAn olika organlsattoner av Slird fastig-
hetedgare, uttrycka vi. den f6rhoppningen, att han lnte tager iUa upp att
detta brev f&r tjiina t111 att illustrera den venskapllga anda i vltken vi-
anse att  sadana lntressekonf l ikt  er borde Ldsas, Det skuLle gladja oss om
ilen anda, Bon beda parter d6r &dagaLagt, bleve rAdande 1 framtlden.

sArii den Zt/9 tgi,

AB )ord4nskog
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ffpla til1 av bolaget kdnda medlenna! i S6rij Viinner.


