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Cumhachd 
ghlan a 
ghabhas ath-
nuadhachadh

Allt a’ Cham-aird

Is e Slèite an ceann as fhaide deas 
den Eilean Sgitheanach agus tha 
mu 500 neach a’ fuireach ann. Tha 
eachdraidh shaibhir is bhuaireasach 
aice agus a-nis tha tè de na 
coimhearsnachdan Gàidhlig as làidire 
anns an Eilean Sgitheanach agus tha 
saoghal nan ealain dùthchasach a’ 
cinntinn ann. 

Ann an 2011, thog Urras 
Coimhearsnachd Shlèite maoin gus 
a’ choille san Tòrr Mhòr a cheannach 
gus leasachadh mòr a thaobh na 
h-àrainneachd is na h-eaconamaidh 
a thoirt dhan sgìre. B’ e seo aonan de 
dh’euchdan mòra an Urrais an dèidh 

Stèisean-lìonaidh Aiseag an Eilein a 
cheannach ann an 2007 agus Oifig 
a’ Phuist san àite ann an 2009. Tha 
còrr is 70 a-mach às a ‘ cheud sa 
choimhearsnachd nam buill agus am 
measg nan tionnsgnaidhean o chionn 
ghoirid tha seirbheis bann-leathann 
Skyenet na coimhearsnachd; a’ toirt 
seachad sgonnan sgealbte agus 
spealgan do ghoileadair spealgan 
ionadail; an leasachadh mòr air 
Malairt Armadail; Sgoil-choilltearachd 
gus cothroman inntinneach a thoirt 
do dhaoine òga agus; rannsachadh 
air leasachadh ionad-spòrs leis a’ 
cholaiste Ghàidhlig ionadail. 

Sealladh 
Farsaing 

Targaid Tairgse nan Earrann:  
£235,000
Tasgadh as Lugha: £250
Tasgadh as Motha: £25,000

Ceann-là Cur-air-bhog: 7 Dùbhlachd 2020
Ceann-là Deireannach: 31 Faoilleach 2021

Tairgse 
Earrannan 

Comharradh Inbhe Earrann-
coimhearsnachd. 

Thathar air Comharradh Inbhe Earrann-coimhearsnachd 
a bhuileachadh air an tairgse earrann seo, air a 
bhuileachadh le Aonad nan Earrann-coimhearsnachd 
do thairgsean a bheir a-mach Inbhean nàiseanta 
deagh-chleachdadh. Airson barrachd fiosrachaidh 
air earrannan-coimhearsnachd, Comharradh Inbhe 
Earrann-coimhearsnachd agus Aonad nan Earrann-
coimhearsnachd, rach gu:

www.communityshares.org.uk

Bu chòir sìnteas airson earrannan ann an Comann-
sochaire Coimhearsnachd Uisge Shlèite a mheas an 
dà chuid mar thasgadh air adhbharan sòisealta is 
àrainneachd agus mar fhear a dh’fhaodadh aiseag 
beag ionmhasail a chruthachadh. Bu chòir toirt fa-near 
cuideachd nach eil cothrom aig buill a’ chomainn-
shochaire choimhearsnachd air Seirbheis Ombudsman 
an Ionmhais no Sgeama Dìoladh Sheirbheisean 
Ionmhasail. Ma tha teagamh sam bith ort mun ghnìomh 
a bu chòir dhut gabhail, thathar a’ moladh gun iarr thu 
comhairle ionmhasail neo-eisimeileach dhut fhèin. 

Tha susbaint na sgrìobhainn seo air a bhith air a 
h-aontachadh le neach air ùghdarrachadh fo Achd 
Sheirbheisean Ionmhasail agus Mhargaidean 2000 
(FSMA). Faodaidh gun nochd earbsa san sgrìobhainn 
seo gus dol an sàs ann an gnìomhan tasgaidh neach 
ris a’ chunnart gun caill e/i an t-airgead lèir a tha e/i air 
tasgadh. 

Giorrachadh den 
Mholadh  
Is e a th’ ann an Cumhachd Shlèite leasachadh-uisge 
ruith-aibhne 34 kW a thathar a’ moladh ann an Coille 
an Torra Mhòir ann an seilbh na coimhearsnachd. Tha 
rianachd an tionnsgnaidh an urra ri Comann-sochaire 
Coimhearsnachd Uisge Shlèite a tha air an sgrìobhainn 
seo a chur ri chèile le fios mun chothrom tasgadh anns 
a’ chomann tro thairgse earrann-coimhearsnachd. 

Bheir an tionnsgnadh seo cumhachd ghlan a ghabhas 
ath-nuadhachadh a chuidicheadh ris an t-sabaid ri èiginn 
na gnàth-shìde agus gus lorg a’ charboin againn a 
lùghdachadh. Bheir Cumhachd Shlèite buannachd dhan 
choimhearsnachd againn cuideachd seach gun tèid 
na prothaidean uile bhon sgeama a chleachdadh gus 
tionnsgnaidhean seasmhach ionadail a mhaoineachadh. 
Gheibh luchd-tasgaidh pàigheadh beag de riadh air an 
tasgadh aca cho math ris a’ chothrom a bhith nam buill 
den chomann agus cur ri eagrachadh an sgeama.

Is e an leasachadh ùr seo an ath cheum gus 
Slèite Sheasmhach a chruthachadh. 

1 2



An Cothrom 
Tha e mar amas aig an tionnsgnadh seo, trì prìomh buannachdan a thoirt 
do choimhearsnachd Shlèite agus dhan luchd-earrann againn. 

Buannachdan dhan Àrainneachd
Thathar am beachd gun cruthaich Cumhachd 
Shlèite 148,000 kWh de chumhachd a ghabhas ath-
nuadhachadh a h-uile bliadhna a thèid a reic uile ris a’ 
Ghriod Nàiseanta. Cuidichidh seo gus an eisimeil againn 
air connadh fosail ìsleachadh agus lorg a’ charboin ann 
an Slèite a lùghdachadh. 

Buannachdan dhan 
Choimhearsnachd
Thathar am beachd gun cruthaich còrr is £20,000 sa 
chiad bhliadhna gu lèir leis na prothaidean uile gan 
cleachdadh a chum leas na coimhearsnachd againn tro 
thabhartasan gu Urras Coimhearsnachd Shlèite. Cuiridh 
seo air chomas dhan Urras tasgadh ann am barrachd 
leasachaidhean seasmhach agus tionnsgnaidhean 
ionadail agus is dòcha coimhearsnachdan eile a 
spreagadh gus an eisimpleir seo a leantainn.

Buannachdan Ionmhasail
Ma cheannaicheas tu earrannan ann an Comann-
sochaire Coimhearsnachd Uisge Shlèite, bidh thu 
nad bhall den chomann agus bidh thu ion-roghnach 
pàighidhean bliadhnail air riadh air do chuid tasgaidh 
fhaighinn. Thathar an dùil gun tòisich na pàighidhean 
seo air riadh ann an 2023 agus gum bi luach suas ri 4 
a-mach às a’ cheud de do chalpa-earrann orra gach 
bliadhna. 

Chan eil a dhìth oirnn an-dràsta ach 
do chuideachadh gus a dhearbhadh 
gun soirbhich leis an tionnsgnadh seo. 

Tha sinn an dùil gun tèid còrr is 
£158,000 a chruthachadh a chum leas 
na coimhearsnachd thairis air fichead 
bliadhna. Bidh sgeamaichean-uisge 
beaga a’ mairsinn fada nas fhaide mas 
as trice, ge-tà, agus tha sinn an dùil gum 
bi an teachd a-steach seo ann fad nan 
deicheadan ri tighinn

Mu ar Deidhinn 
“Tha e mar amas do Choimhearsnachd Shlèite leasachadh a thoirt air 
maitheas na beatha do luchd-fuirich Shlèite le bhith a’ cur taic ri 
leasachadh eaconamach agus a’ gleidheadh na h-àrainneachd aig ìre àrd” 

Urras Coimhearsnachd Shlèite
Chaidh Urras Coimhearsnachd Shlèite a chruthachadh 
ann an 2003 gus taic a chur ri leasachadh seasmhach 
eaconamach, àrainneachd is sòisealta ann an Slèite. 
Rè na h-ùine sin, tha iomadh soirbheachadh air a bhith 
aig an Urras agus Slèite air nochdadh mar aonan de 
na sgìrean dùthchail as motha fàs ann an Alba le tòrr 
leasachaidhean sa choimhearsnachd. Ann an 2011, 
chaidh Duais na Banrigh airson Seirbheis Shaor-
thoileach a bhuileachadh air an Urras, an duais as 
àirde a thathar a’ toirt do bhuidhnean saor-thoileach 
airson obair bharraichte ann an coimhearsnachdan 
ionadail. Tha an t-Urras cuideachd ag obrachadh dà 
fho-chompanaidh mhalairteach a bhuineas ris gu lèir: 
Companaidh Malairt Coimhearsnachd Shlèite agus Ath-
nuadhachadh Shlèite Earranta. 

An dèidh oidhirp nach bu bheag, chaidh aig an urras 
ri Coille an Torra Mhòir a cheannach bho Choimisean 
na Coilltearachd ann an 2011 airson £330,000. Tha a’ 
choille ga rianachd le Ath-nuadhachadh Shlèite Earranta 
a bhios a’ rannsachadh dhòighean ùra gus teachd 
a-steach a chruthachadh tro leasachadh seasmhach 
agus feabhas a thoirt air cothroman chur-seachadan 
anns a’ choille don choimhearsnachd ionadail. 

Comann-sochaire Coimhearsnachd 
Uisge Shlèite
Chaidh Comann-sochaire Coimhearsnachd Uisge 
Shlèite (SHCBS) a stèidheachadh leis an Urras gus 
Cumhachd Shlèite a leasachadh is a stiùireadh. Ged 
a tha an Comann na bhuidheann air leth, ann aig an 
Urras a tha earrann bhunaiteach na coimhearsnachd 
gus àireamh chuibhrichte shuidheachan air a’ bhòrd a 
ghleidheadh agus bacadh a chur air atharrachaidhean 
sam bith a bheireadh mùthadh gu bunaiteach air nàdar 
a’ chomainn. Is e a’ chiad luchd-stiùiridh Màrtainn 
MacGilleBhràith, Polly NicAonghais agus Gary Noakes; 
agus is e rùnaire a’ chomainn Mark Entwistle. Aig a’ 
chiad choinneamh choitcheann bhliadhnail, taghaidh 
luchd-earrann am bòrd leis an tòisichear.

Tha eòlas prìseil aig Màrtainn is Polly air eagrachadh is 
stiùireadh anns a’ choimhearsnachd mar chathraiche 
is iar-chathraiche Urras Coimhearsnachd Shlèite. Chuir 
Mark còrr is 20 bliadhna seachad mar fhear-cunnraidh 
innleadaireachd chatharra agus tha eòlas aige air 
rianachd air cùmhnantan togail is innleadaireachd. 
Thathar air an t-eòlas seo air fad a chleachdadh gus an 
ìre seo den tionnsgnadh a ruigsinn agus tha barrachd 
mìneachaidh orra sa phlana-ghnìomhachais. 

AITHRIS-RÙIN AN URRAIS 
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Tasgadh 
beusail ann 
an 
cumhachd 
uaine

Thòisich Urras Coimhearsnachd Shlèite a’ beachdachadh 
air a’ chomas airson leasachadh cumhachd a ghabhas ath-
nuadhachadh ann an Coille an Torra Mhòr agus shònraich iad 
Allt a’ Cham-aird mar an t-allt as fhreagarraiche airson sgeama 
beag cumhachd-uisge ann an 2017. Thug Cumhachd Ionadail 
Alba taic-ionmhais bho Sgeama Cumhachd Ath-nuadhachaidh 
nan Coimhearsnachdan gus obair Ìre 1 (rannsachadh air 
iomchaidheachd) agus Ìre 2 (dealbhadh agus iarrtasan ann 
am mionaideachd) a ghabhail os làimh. Is e Ìre 3 stàladh is 
coimiseanadh an sgeama a thòisicheas anns a’ Ghiblean 
2021 an dèidh soirbheachadh do thairgse nan earrann-
coimhearsnachd.

Chaidh cead-dealbhaidh a thoirt le Comhairle na Gàidhealtachd; 
tha SEPA air cead a chur a-mach gus uisge a tharraing; agus tha 
SSEN air aonta mu cheangal ris a’ ghriod a thoirt gus an gabh an 
dealan air fad a chruthaichear reic ris a’ Ghriod Nàiseanta.

Mar charthannas clàraichte, chan fhaod an t-Urras sgeama 
an uisge obrachadh. Mar sin, bha feum air buidheann ùr. Bha 
feumalachdan na buidhne seo mar a leanas:

• mhaireadh a’ mhaoin a chum leas na coimhearsnachd gu 
buan tro ghlas air maoin

• mhaireadh stiùireadh na buidhne fo smachd coimhearsnachd 
Shlèite

• bhiodh na h-aon chumhachdan mu thaghadh aig luchd-
tasgaidh ge b’ e dè cho mòr agus a bha an cuid tasgaidh

• rachadh a’ phrothaid lom air fad a thasgadh anns a’ 
choimhearsnachd ionadail

Chaidh Comann-sochaire Coimhearsnachd Uisge Shlèite 
a chlàradh leis an Ùghdarras mu Ghiùlan Ionmhasail air 26 
Ògmhios 2020 fo Achd nan Co-chomann agus nan Comann-
sochaire Coimhearsnachd 2014. Is e an àireamh-chlàraidh 
againn 8408.

Chaidh Cumhachd Shlèite a thaghadh mar ainm an tionnsgnaidh 
and dèidh comhairle a chur ris a’ choimhearsnachd agus tha fios 
cunbhalach ga chumail ris a’ choimhearsnachd mun adhartas againn.

Chaidh Coinneach MacNeacail a chur an dreuchd mar Oifigear 
an Tionnsgnaidh san Lùnastal 2020 agus is ann ris a tha 
ullachadh obair Ìre 3 agus tairgse nan earrann-coimhearsnachd 
an urra. Thug e ceum a-mach o chionn ghoirid bho Oilthigh 
Shrath Chluaidh le ceum maighstireachd ann an innleadaireachd 
chatharra agus ’s e Sgitheanach a th’ ann.

Air a’ cheann thall, is e an sitheadh a th’ air a bhith ann airson an 
tionnsgnaidh seo cur ris an t-sabaid ri èiginn na gnàth-shìde agus 
cuideachadh ris a’ choimhearsnachd againn fàs nas mothachaile 
air sgeama beaga mu chumhachd a ghabhas ath-nuadhachadh. 
Tha sinn ag iarraidh cuideachd, ge-tà, Urras Coimhearsnachd 
Shlèite a dhìon airson na h-ùine ri tighinn le bhith a’ toirt seachad 
tùs tèarainte de theachd a-steach a ghabhas cleachdadh a chum 
leas na coimhearsnachd againn fad bhliadhnaichean ri tighinn. 

An Tionnsgnadh 

Coille an Torra 
Mhòir 

Cheannaich Urras Coimhearsnachd Shlèite Coille an Torra 
Mhòir ann an 2011 airson glèidhteachas-nàdair agus cur-
seachadan, agus gus maoin a chruthachadh airson leasachadh 
ionadail. Tha luchd saor-thoileach san sgìre air cruth às ùr a 
thoirt air seann fhaing nan caorach gus a bhith mar àite air 
am faod daoine tadhal agus tlachd a ghabhail, agus tha iad 
ag obair gus lìonra nan ceum-coise a leudachadh. Am measg 
nan tionnsgnaidhean eile a tha air fàire tha lorg-eachdraidh mu 
bhaile-bàn Chapastail, ùrachadh air a’ mhòintich agus ionad-
àrach chraobh dhan choimhearsnachd. Bidh clann na sgìre 
ag ionnsachadh mun àrainneachd aig Sgoil na Coilltearachd 
agus tha an fhaing aig cridhe tachartasan na coimhearsnachd, 
comharraidhean nan ràithean agus làithean fealla-dhà do 
theaghlaichean. 

simonlarsonphotography.com

simonlarsonphotography.com

simonlarsonphotography.com

simonlarsonphotography.com
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Cruthaichidh Cumhachd Shlèite 
mu 148,000 kWh de chumhachd a 
ghabhas ath-nuadhachadh a h-uile 
bliadhna. Is ann leis an Urras a tha 
am fearann gu lèir far a bheil an 
sgeama air a shuidheachadh agus 
thèid aonta-ghabhail a shoidhneadh 
an dèidh tairgse shoirbheachail 
earrann. Tha e san amharc againn 
tòiseachadh air an obair-thogail sa 
Ghiblean 2021 agus tha sinn an dùil 
gun toir seo 10 seachdainean agus 
gun tèid an sgeama a choimiseanadh 
gu goirid na dhèidh sin. 

Tha barantachadh ro làimh 
againn le sgeama Feed-in-Tariff a 
bharantaicheas pàighidhean dhuinn 
gus an dealan a chruthaicheas 
sinn a ghintinn agus a reic. Mairidh 
pàighidhean Feed-in-Tariff fad 20 
bliadhna leis an dealan gu lèir a 
chruthaichear ga reic ris a’ Ghriod 
Nàiseanta tro Aonta Ceannach 
Cumhachd air a h-aontachadh le 
luchd-solair dealain. Tha sinn am 
beachd gum bi teachd a-steach sa 
chiad bhliadhna gu lèir de ghintinn 
de chòrr is £20,000 a dh’èireas le 
atmhorachd na dhèidh sin.

Thèid teachd a-steach bhon 
sgeama a chleachdadh gus na 
cosgaisean-obrachaidh air fad a tha 
a dhìth a chòmhdach, earrannan-
coimhearsnachd a cheannach air 
ais, agus pàighidhean air riar a 
thoirt dhan luchd-earrann. Thèid na 
prothaidean a bharrachd air fad a 
thoirt dhan Urras a chum leas na 
coimhearsnachd. 

Thèid sgeama an uisge a stiùireadh 
le bòrd a’ Chomainn. An dèidh 
tairgse nan earrann, thèid a’ chiad 
bhòrd den Chomann a thaghadh 
le luchd-earrann a bhios ion-
roghnach seasamh airson taghadh. 
Thèid gleidheadh coitcheann an 
sgeama (leithid glanadh na tha a’ 
tighinn a-steach dhan chairidh agus 
sgrùdadh an roth-uidheim) agus 
stiùireadh deatamach a’ chomainn 
(leithid rianachd, cumail nan 
leabhraichean agus cunntasachd) 
a dhèanamh le bhith a’ cleachdadh 
teòmachd, eòlas is dealas nam ball 
againn. Tha sinn ag iarraidh gun 
cuidich a’ choimhearsnachd cho 
mòr is a ghabhas ri eagrachadh a’ 
chomainn agus bidh cuideachadh 
saor-thoileach a dhìth oirnn.

Riaghlaidh am bòrd air a thaghadh 
an comann agus bheir iad comhairle 
do na buill mun ìre de riadh a bhios 
ri phàigheadh air earrannan agus 
nì iad rianachd air a’ phlana gus 
earrannan a cheannach air ais. Thèid 
plana-sheirbheisean le JB Hydro 
aontachadh airson na seirbheis gach 
bliadhna agus glanadh nam feadan. 

An Cunnradair Againn
Is e an cunnradair a roghnaich 
sinn JB Hydro LLP a bheir seachad 
seirbheisean dealbhaidh, togail is 
gleidheadh do làraichean beaga 
cumhachd-uisge air feadh na 
h-Alba agus ann an Ceann a Tuath 
na Cuimrigh. Tha iad a’ cumail 
seachd làraichean anns an Eilean 
Sgitheanach an-dràsta agus 28 a 
bharrachd air feadh na dùthcha. 
Nam measg seo tha làraichean 
ruith-aibhne bho 0.5 kW gu 200 kW 
le roth-uidheaman turgo, pelton 
is sruth-thairis. Tha 17 bliadhna 
de dh’eòlas aig Rob Brakes agus 
Gareth Jones aig JB Hydro còmhla 
san raon le teòmachd fharsaing 
air togail, stàladh dealanach 
is meacanaigeach cho math ri 
saothrachadh roth-uidheim.

An Sgeama 

34 kw
 micro hydro scheme

Faodar sealltainn air an sgrìobhainn-riaghlaidh againn, Riaghailtean Comann-sochaire Coimhearsnachd Uisge 
Shlèite, leis a’ phlana-ghnìomhachais againn air an làraich-lìn againn aig sleathydro.co.uk. Tha an sgrìobhainn seo 
a’ mìneachadh chòraichean nam ball cho math ri stiùireadh is bun-reachd a’ chomainn.

Nàdar a’ Chomainn
Is e an t-adhbhar a tha ri comann-sochaire coimhearsnachd frithealadh air leas na coimhearsnachd anns an 
fharsaingeachd an taca ri co-chomainn a bhios a’ frithealadh air leas nam ball aca. Feumaidh tarraing a-mach 
gnothach comainn-sochaire coimhearsnachd a bhith gu tur a chum leas na coimhearsnachd, agus thèid seo a 
thoirt gu buil le bhith a’ toirt nam prothaidean uile mar thiodhlac do dh’Urras Coimhearsnachd Shlèite (carthannas 
clàraichte SC035316) gus tionnsgnaidhean sa choimhearsnachd a mhaoineachadh. 

Riaghladh
Bidh a h-uile duine a cheannaicheas Earrannan Luchd-cuideachaidh sa Chomann na bhall den chomann agus 
the luach £25 an urra orra seo. Tha Earrann-choimhearsnachd bhunaiteach ann cuideachd air a bheil £1 agus a 
bhuineas ris an Urras. Tha seo a’ leigeil leis an Urras suas ri dà shuidheachan a ghleidheadh air a’ bhòrd agus 
bacadh a chur air atharrachaidhean sam bith a bheireadh mùthadh bunaiteach air nàdar a’ chomainn.

Còraichean-bhòtaidh
Mar a tha le gach comann, tha còraichean deamocratach aig buill a’ Chomainn air a’ bhunait aon bhall aon bhòt, 
mar sin tha na h-aon chòraichean-bhòtaidh aig a h-uile duine, ge b’ e dè cho mòr agus a tha an cuid tasgaidh. 
Faodaidh buill seasamh airson taghadh gu bòrd a’ chomainn air am bi eadar triùir is deichnear de luchd-stiùiridh 
uile-gu-lèir. 

Glas Reachdail air Maoin
Tha glas reachdail air maoin aig a’ Chomann a chumas srian air comas na buidhne a’ mhaoin aige a chleachdadh 
no dèiligeadh rithe seach a chum leas na coimhearsnachd. Is iad na h-aon phàighidhean a dh’fhaodar toirt do bhuill 
luach calpa nan earrann a dh’fhaodar tarraing a-mach no riadh air calpa nan earrann a ghabhas tarraing a-mach. 
Tha maoin a’ Chomainn ga dìon bho bhith gan cur mar airgead-ullamh no an comann a chur bho cho-rèiteachadh.

Maoineachadh is Cùl-stòr an Tionnsgnaidh
Tha am maoineachadh uile airson an tionnsgnaidh ga thogail bho thairgse nan earrann-coimhearsnachd, agus mura 
tèid targaid nan earrann a ruigsinn cha tèid an tionnsgnadh air adhart an uair sin agus thèid maoineachadh a thoirt 
air ais do thagraichean gu h-iomlan. Ma bhios cosgaisean a bharrachd ri linn ìre obair-thogail a tha a’ dol seachad 
air an 10% de thuiteamas a chuir sinn an dara taobh, thèid seo a chòmhdach an uair sin bho mhaoin cùl-stòir a’ 
Chomainn. Faodaidh gun tèid iarraidh air tagraichean a fhuair na h-iarrtasan aca airson earrannan diùltadh an dèidh 
targaid nan earrann a thoirt a-mach gun tèid an cur ri ‘cùl-liosta’ gus am faodar fios a chur thuca mas e, rud nach 
coltach, gum bi feum air maoineachadh earrannan a bharrachd.

Ion-roghnachd Ballrachd
Gus earrannan a bhith agad sa Chomann feumaidh tu bhith os cionn 16 bliadhna dh’aois agus a bhith a’ fuireach 
anns an RA. Tha ballrachd fosgailte dhan a h-uile duine agus buidheann chorporra a fhreagras air na cumhaichean 
mu thairgse nan earrann. Tha sinn cuideachd a’ gabhail ri co-iarrtasan bho dhaoine a tha ag iarraidh tighinn còmhla 
gus earrannan a cheannach, fhad is a tha a h-uile pàrtaidh san iarrtas ion-roghnach air ballrachd. 

Am measg nan cumhaichean eile mu bhallrachd the leughadh na sgrìobhainn seo gu h-iomlan agus tuigsinn nan 
cunnart; aontachadh a bhith ceangailte ri cumhaichean a’ Chomainn mar a chuirear an cèill sna riaghailtean againn 
agus ceanglaichean ri sgrìobhainnean foirmeil leis a’ Chomann; agus tuigsinn nach eil an tasgadh agad air a 
bharantachadh fad ùine sam bith agus gum faod an Comann iarraidh cuid de na h-earrannan agad no iad gu lèir a 
cheannach air ais air a’ chosgais a bh’ ann an toiseach ma dh’fheumar.

Comann-sochaire 
Coimhearsnachd 
Uisge Shlèite 

North Talisker Hydro
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Tairgse nan Earrann-
coimhearsnachd 
Tha earrannan-coimhearsnachd nan tasgadh sòisealta seach 
ionmhasail. Tha tasgadh ann an earrannan-coimhearsnachd na 
dhòigh a tha sìmplidh, dìreach agus ceangailteach gus taic a chur ri 
gnìomhachasan a bhios a’ frithealadh air a’ choimhearsnachd agad. 
Tha sinn a’ moladh gun toir thu sùil air communityshares.org.uk agus 
communitysharesscotland.org.uk gus eòlas a chur air earrannan- 
coimhearsnachd agus soirbheachadh thionnsgnaidhean car an aon 
dòigh rinn.

Chaidh an co-dhùnadh a ghabhail an calpa airson an tionnsgnaidh seo a 
thogail le bhith a’ cleachdadh earrannan-coimhearsnachd seach gur h-e 
seo am modal a bheir a’ bhuannachd as motha dhan choimhearsnachd 
againn. Tha sinn ag iarraidh cur ri mothachadh air cùisean àrainneachd 
agus cumhachd a ghabhas ath-nuadhachadh, agus le bhith a’ leigeil 
le daoine sa choimhearsnachd tasgadh gu dìreach annainn, thèid seo 
a thoirt gu buil. Tha sinn cuideachd an dòchas an comas inntleachdail 
againn a leudachadh agus na buill againn a’ tort bheachdan is 
thionnsgnaidhean gus Coille an Torra Mhòir agus Slèite a neartachadh. 

Cha ghabh earrannan-coimhearsnachd cur a-mach ach le Co-chomainn 
agus Comainn-sochaire agus tha iad nan earrannan nach gabh aiseag, 
a ghabhas tarraing a-mach ann an comann le glas shaor-thoileach no 
reachdail air maoin. Bidh a h-uile duine a cheannaicheas earrannan sa 
Chomann na bhall den chomann agus gheibh iad còraichean-bhòtaidh 
air a’ bhunait aon bhall aon bhòt. Tha crìoch ris an ìre as motha de 
thasgadh gus nach bi sinn an eisimeil air luchd-tasgaidh mòr. Cha 
ghabh luach nas motha na a’ phrìs a bha orra an toiseach (£25 an urra) 
cur air earrannan-coimhearsnachd a-chaoidh ach dh’fhaodadh iad 
lùghdachadh ann an luach ma thig duilgheadasan a thaobh ionmhais air 
a’ Chomann. 

Chan eil earrannan-coimhearsnachd fo riaghailtean mu adhartachadh 
ionmhasail seach gu bheil iad ann gus taic a chur ri adhbhar 
coimhearsnachd agus le bhith gun riaghladh tha e nas fhasa do 
bhuidhnean sa choimhearsnachd tairgse nan earrann aca a chur air 
bhog. Tha seo a’ ciallachadh cuideachd, ge-tà, nach eil an tasgadh agad 
air a chòmhdach le Sgeama Dìoladh Sheirbheisean Ionmhasail agus 
nach eil de chòir agad gearan a thogail le Ombudsman an Ionmhais nan 
cailleadh tu cuid den t-suim, no an t-suim iomlan, a chaidh a thasgadh.

Thathar air Comharra Inbhe Earrann-coimhearsnachd a bhuileachadh 
air an tairgse nan earrann-coimhearsnachd seo. Tha Comainn a nì 
iarrtas airson a’ chomharra gam meas le neach-cleachdaidh a tha 
ga cheadachadh le Aonad nan Earrann-coimhearsnachd. Bidh iad a’ 
dèanamh meas air sgrìobhainn na tairgse; an fhoirm-iarrtais; bun-reachd 
a’ chomainn; agus an fhianais mar thaic mar na cunntasan bliadhnail 
agus am plana-gnìomhachas, gus co-dhùnadh a ghabhail a bheil an 
tairgse stèidhichte air deagh-chleachdadh. Cha leig iad leas neart a’ 
phlana-ghnìomhachais a mheas no co-dhùnadh a ghabhail an e tasgadh 
sàbhailte a th’ ann.

Tha sinn air làmh a chur ri Còd-cleachdaidh le Aonad nan Earrann-
coimhearsnachd a bheir dhut a’ chòir gearan a thogail le Aonad nan 
Earrann-coimhearsnachd ma tha thu den bheachd gu bheil rudeigin 
ceàrr air tairgse nan earrann.

Bu chòir ceannach nan earrannan a mheas mar thasgadh 
sòisealta mar thaic ri amasan Comann-sochaire 
Coimhearsnachd Uisge Shlèite agus chan ann dìreach mar 
thasgadh gus cosnadh no prothaid phearsanta fhaighinn.

Tha luach £25 an urra air earrannan-coimhearsnachd 
ann an Comann-sochaire Coimhearsnachd Uisge Shlèite 
agus thathar rin ceannach ann an iomadan de dheich. 
Is e £250 uime sin an t-seilbh as lugha de dh’earrannan 
agus is e £25,000 an tè as motha. Is e targaid tairgse 
nan earrann £235,000 agus is e sin an t-suim iomlan a 
tha a dhìth airson togail (a’ gabhail a-steach pàigheadh 
air ais iasad £26,381 CARES agus an riadh a chaidh 
a chleachdadh airson nan cosgaisean a bh’ ann an 
toiseach) agus na cosgaisean-obrachaidh an toiseach 
agus an cùl-stòr de mhaoin airson an sgeama. Chan eil 
na h-earrannan seo ion-roghnach air lasachadh air cìs. 

A thaobh cumhaichean nan earrann-coimhearsnachd, 
thèid na prothaidean uile bhon sgeama a chleachdadh 
a chum leas na coimhearsnachd agus cha tèid an 
riarachadh am measg luchd-earrann. Tha sinn a’ 
tairgse aiseag ionmhasail do luchd-earrann, ge-tà, mar 
phàighidhean bliadhnail de riadh air am bi suas ri luach 
4% de do thasgadh. Seo cosgais riatanach gus calpa a 
thogail airson an sgeama agus chan e fear de phrìomh 
amasan an tionnsgnaidh a th’ ann. Thathar an dùil gun 
tòisich na pàighidhean seo ann an 2023 agus thèid an 
ìre shònraichte de riadh a mholadh gach bliadhna le 
bòrd a’ Chomainn ri aontachadh aig an AGM. Tha am 
plana-gnìomhachais againn ga obrachadh a-mach aig 
ìre 4% de riadh gach bliadhna. 

Chan fhaodar earrannan aiseag ach faodar an tarraing 
a-mach – faodaidh buill iarraidh cuid de na h-earrannan 
aca no iad uile a tharraing a-mach nuair a thogras iad. 

Thairis air 20 bliadhna, thèid na h-earrannan uile a 
cheannach air ais a’ cleachdadh an teachd a-steach 
bhon sgeama a rèir a’ phlana-ghnìomhachais. Mura 
tarraing gu leòr de bhuill an cuid earrann a-mach len 
deòin fhèin, iarraidh bòrd a’ Chomainn gun tèid cuid 
de dh’earrannan a cheannach air ais mar agus nuair a 
bhios iomchaidh. Dh’fhaodadh seo a bhith na thaghadh 
air thuairmse de dh’earrannan no cuid cho-ionann de 
thasgadh gach buill. Chan eil do chuid earrann gam 
barantachadh mar sin fad ùine sam bith; ach feuchaidh 
sinn ri dèanamh cinnteach gum fuirich thusa, mar neach-
earrann, nad bhall den Chomann cho fada is a ghabhas.
 
Thathar a’ toirt comhairle do dhaoine a tha a’ gabhail 
beachd air tasgadh gu bheil an tasgadh agus na 
pàighidhean air riadh a gheibhear a rèir nan riaghailtean 
air an socrachadh le HMRC. Tha cìs ri pàigheadh leis an 
neach a gheibh air teachd a-steach bho dhibhinnean is 
riar. Tha riadh air earrannan ga phàigheadh gu h-iomlan 
(tha e an urra ris an neach-tasgaidh an cosnadh seo a 
nochdadh ri HMRC). 

An Tasgadh Agad 
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Tha an fhoirm-iarrtais againn ri faotainn air an làraich-lìn 
againn, sleathydro.co.uk, agus tha copaidhean ann 
am pàipear rim faotainn bho Bhùth Armadail agus bhon 
Chrùbh. Nach leugh thu an fhoirm seo gu mionaideach 
agus na cuir a-steach i gus a bheil thu air an sgrìobhainn 
seo a leughadh is a thuigsinn. 

Mas ann bho bhuidheann chorporra a tha iarrtas nan 
earrann a’ tighinn, thoir fios mas e do thoil e mu neach-
conaltraidh na buidhne agus ainm na buidhne. Bithear 
a’ dèiligeadh ri co-iarrtasan mar iarrtas bho chomann 
no com-pàirteachas neo-chorporra ris a bheil a chuid 
ghnothaichean fhèin an urra. Feumaidh a h-uile pàrtaidh 
sa cho-iarrtas a bhith ion-roghnach air ballrachd, agus 
feumaidh fear de na tagraichean gnìomhadh mar an 
t-ainmiche a’ riochdachadh ùidhean nam pàrtaidhean uile 
a tha an sàs. Thathar a’ dèiligeadh ri co-iarrtasan mar aon 
bhall le aon bhòt.

Faodaidh tu iarrtas a dhèanamh cuideachd gus earrann a 
cheannach mar thiodhlac do chuideigin eile. Tha tabhairt 
earrannan-coimhearsnachd mar thiodhlac na bheachd 
barraichte mar thiodhlac-Nollaige oir chan e dìreach 
an àrainneachd agus a’ choimhearsnachd againn a 
bheir buannachd às ach cuideachd an neach-earrann 
fhèin. Dìreach lìon a-steach aghaidh na foirm-iarrtais a’ 
cleachdadh fios an neach a tha a’ ceannach nan earrann, 
agus lìon a-steach an roinn Earrannan mar Thiodhlacan 
air a’ chùl airson an neach dham bheil na h-earrannan gan 
toirt mar thiodhlac. 

Feumaidh tu a bhith os cionn 16 gus earrannan a bhith 
agad anns a’ Chomann. Bu mhath leinn fhathast, ge-tà, 
gum biodh clann an sàs anns an tionnsgnadh gus na 
buannachdan na lùib san ùine fhada a chomharrachadh. 
Lìon a-steach an roinn Earrannan mar Thiodhlacan le fios 
agus ceann-là-breith a’ phàiste, agus cuiridh sinn seo ris 
na clàran againn gus an tèid clàradh nan earrann bhuat 
fhèin dhaibh an dèidh dhaibh a bhith 16. Nam bu mhath 
leat gum faigheadh am pàiste pàighidhean airson riadh 
air earrannan agus tarraing a-mach earrann, faodaidh tu 
iarraidh gun tèid iad seo a phàigheadh dhan chunntas-
bhanca aca seach dhan chunntas-bhanca agad fhèin. 

Faodaidh tu neach-tairbhe a tha 16 no nas sine 
ainmeachadh cuideachd ann an roinn Ainmeachadh 
Earrann an dèidh Bàis den fhoirm nam bu mhath leat na 
h-earrannan-coimhearsnachd agad fhàgail mar dhìleab aig 
caraid no cuideigin a tha càirdeach dhut. Faodaidh tu am 
fiosrachadh seo atharrachadh aig àm sam bith san àm ri 
teachd le bhith a’ sgrìobhadh agus a’ toirt stiùireadh soilleir 
do Rùnaire a’ Chomainn. Tha earrannan-coimhearsnachd 
nan earrannan a ghabhas tarraing a-mach agus ann an 
suidheachadh bàis no briseadh-creideis, faodar luach do 
chuid earrann aiseag ach cha tèid do chòraichean mar 
bhall aiseag. 

Thèid iarrtasan airson earrannan a làimhseachadh le 
Oifigear an Tionnsgnaidh againn, cuiribh post-dealain gu 
kenny@sleat.org.uk ma tha ceistean sam bith agad mun 
iarrtas agad. Cha tèid an t-iarrtas agad aontachadh gus a 
bheil tairgse nan earrann air dùnadh.

Tairgse nan Earrann 

Tòisichidh tairgse nan earrann air 7 Dùbhlachd 2020 agus thig i 
gu crìch air 31 Faoilleach 2021. Faodaidh gun tig i gu crìch nas 
tràithe aon uair is gu bheilear air targaid na tairgse a ruigsinn, 
air neo faodaidh gun cuir sinn romhainn tairgse nan earrann a 
shìneadh ma dh’fheumar. Is e targaid nan earrann £235,000 agus 
chan eil targaid nas lugha seach nas motha ann seach gur h-e 
seo an targaid as fheàrr airson a’ phlana-ghnìomhachais againn. 
Chan eilear ag iarraidh maoineachadh sam bith eile gus na 
cosgaisean calpach a thogail agus thèid maoin a chur air ais do 
thagraichean gu h-iomlan mura soirbhich le tairgse nan earrann. 
Tha sinn a’ gleidheadh na còrach iarrtasan airson earrannan a 
dhiùltadh no àireamh nan earrann a dh’iarrar a lùghdachadh, 
agus thèid prìomhachas a thoirt do dh’iarrtasan bho chòdan-puist 
ionadail mas e gum faighear cus iarrtasan airson earrannan.

Tha sinn ag iarraidh dèanamh cinnteach gum faod a h-uile duine 
ann an Slèite a bhith na b(h)all den Chomann gus a leithid a 
dhèanamh agus mar sin, mura tèid agad air tasgadh mar thoradh 
air duilgheadasan le ionmhas, nach cuir sibh fios thugainn ann an 
dìomhaireachd gus seo a dheasbad. 

Targaid Earrann

£235,000

An t-Iarratas Agad 
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Ma tha thu a’ gabhail beachd air earrannan anns a’ 
Chomann a cheannach, tha e cudromach gun gabh thu 
beachd gu mionaideach air na cunnartan mus cuir thu 
romhad tasgadh a dhèanamh. Dèan cinnteach gun ruig 
thu air a bhith às aonais an airgid a phàigheas tu airson 
nan earrann-coimhearsnachd. Ma tha teagamh sam bith 
ort mun fhiosrachadh anns an sgrìobhainn seo, bu chòir 
dhut comhairle iarraidh air comhairliche-ionmhais neo-
eisimeileach air ùghdarrachadh leis an Ùghdarras mu 
Ghiùlan Ionmhasail.

Bu chòir an tasgadh seo a mheas eadar ùine 
mheadhanach agus ùine fhada agus ma 
dh’atharraicheas an suidheachadh agad, tha tarraing 
a-mach do chuid earrann-coimhearsnachd fo ùghdarras 
bòrd a’ Chomainn. Cha tèid luach nan earrann-
coimhearsnachd suas a-chaoidh ach tha cunnart ann 
gum faodadh tu an t-airgead gu lèir a phàigh thu airson 
do chuid earrann-coimhearsnachd a chall.

Thathar a’ gabhail earrannan-coimhearsnachd air na 
h-earrannan seo seach gur h-e am prìomh aiseag dhut 
airson earrannan a ghleidheadh na fhear sòisealta nach 
eil ga spreagadh le miann mhòr air aiseag ionmhasail. Is 
e an duais dha-rìribh a th’ ann a bhith nad bhall sgeama-
uisge beag beò ann an seilbh na coimhearsnachd a 
dhaingneachadh le bhith a’ cur taic ri dòigh-dèiligidh ùr 
gus teachd a-steach a chruthachadh a tha seasmhach, 
earbsach agus na bhuannachd dhan choimhearsnachd 
againn cho math ris an àrainneachd. Bu chòir an seòrsa 
seo de thasgadh anns a’ choimhearsnachd a mheas mar 
chothrom cuideachadh ri coimhearsnachd Shlèite le dùil 
gum faighear buannachd shòisealta seach duais-airgid.

Cunnart Ionmhasail Cumhaichean Tairgse 
nan Earrann 

Chan eil brìgh laghail sam bith aig na faclan ‘earrannan-
coimhearsnachd’, agus is iad na còraichean aig luchd-
tasgaidh a’ ceannach earrannan-coimhearsnachd 
ann an Comann-sochaire Coimhearsnachd Uisge 
Shlèite an fheadhainn a tha gam mìneachadh anns an 
sgrìobhainn seo agus le Riaghailtean Comann-sochaire 
Coimhearsnachd Uisge Shlèite. 

An t-Iarrtas Agad
Cha tèid gabhail ris an iarrtas agad gun cheist agus 
faodaidh nach bi e comasach na h-earrannan uile no 
gin dhiubh a a dh’iarr thu a shònrachadh ort. Gabhar 
beachd air an iarrtas agad ri cheadachadh aig a’ chiad 
choinneimh den luchd-stiùiridh an dèidh do thairgse nan 
earrann dùnadh agus cha bu chòir duùil a bhith agad ri 
freagairt anns a’ bhad.

Pàigheadh
Tha sinn a’ gabhail ri pàigheadh le seic no aiseag 
BACS mar a thathar a’ toirt fios air an fhoirm-iarrtais 
againn. Innsidh an Comann dhut gun d’fhuaireadh do 
phàigheadh agus d’ iarrtas an taobh a-staigh 14 là agus 
cumaidh sinn an t-airgead ann an urras dhut gus a 
bheilear air beachd a ghabhail air d’ iarrtas.
Mas e nach soirbhich leis an iarrtas agad airson 
earrannan, thèid do chuid airgid a thoirt air ais an taobh 
a-staigh 28 là bho choinneamh an luchd-stiùiridh. Ma 

thèid nas lugha dhiubh na na dh’iarr thu a thoirt dhut, 
cuiridh iad am fuighleach air ais thugad an dèidh 28 
là bhon choinneimh sin. Buinidh an t-airgead ris a’ 
Chomann cho luath agus a chuireas sinn na h-earrannan 
a-mach thugad.

Cha phàigh an Comann riadh air airgead sam bith a 
chuireas e air ais thugad.

Do Ghealladh Dhuinn
• Bidh do sheic earbsach nuair a thèid a cur an làthair

• Tha thu co-dhiù 16 bliadhna dh’aois agus a’ fuireach 
anns an Rìoghachd Aonaichte

• Tha ùghdarras agad d’ ainm a chur ris an fhoirm-
iarrtais. Mas ann airson cuideigin eile a tha thu a’ cur 
d’ ainm, bheir thu fianais dhan luchd-stiùiridh mun 
ùghdarras a tha agad ma dh’iarras iad fhaicinn. 

Dìon Dàta
Thèid am fiosrachadh a bheir thu seachad air an fhoirm-
iarrtais a ghleidheadh air stòr-dàta air coimpiutair. 
Thèid am fios a chleachdadh dìreach air adhbharan a’ 
Chomainn agus cha tèid a nochdadh ri treas pàrtaidh 
sam bith. Gus a dhèanamh cinnteach gu bheilear a’ 
coileanadh riaghailtean mu nigheadh-airgid, faodaidh 
gun iarr am bòrd gun tèid dearbh-aithne neach sam bith 
a tha ag iarraidh tasgadh a dhearbhadh. 
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Mura Togar Calpa Gu Leòr
Mas e nach soirbhich le tairgse nan earrann, thèid a’ mhaoin air fad a 
thoirt air ais do luchd-tagraidh nan earrann gu h-iomlan agus cha tèid 
an tionnsgnadh air adhart. Chan fheumar iasad CARES Cumhachd 
Ionadail Alba a phàigheadh air ais mura tèid an tionnsgnadh air 
adhart, agus chan eil sinn an dùil gum bi dleastanasan ionmhasail gun 
phàigheadh sam bith oirnn. 

Ro-chosg
Chaidh ro-aithris làn air cosgaisean mu thogail a thoirt seachad le JB 
Hydro agus tha an Comann air gabhail ri seo. Thèid làmhan a chur 
ri cùmhnant eadar an Comann agus JB Hydro an dèidh do thairgse 
nan earrann tighinn gu crìch an dèidh soirbheachadh, le 50% de na 
cosgaisean uile an lùib obair-thogail gam pàigheadh sa bhad gus stuth 
amh fhaighinn. Thathar air tuiteamas 10% a chur ris an obair-thogail 
gus cosgaisean àiteachan-fuirich agus cosgaisean sam bith eile a 
dh’fhaodadh nochdadh a chur anns an àireamh. Tha maoin cùl-stòir 
ann cuideachd airson nan cosgaisean an toiseach gus an sgeama a 
ruith agus riadh air earrannan a dh’fhaodte cleachdadh a phàigheadh. 
Mas e gum bi barrachd maoineachaidh a dhìth, faodaidh gun tèid fios 
a chur a-rithist gu luchd-tagraidh earrann a chaidh a dhiùltadh an dèidh 
targaid nan earrann a ruigsinn ma cheadaicheas iad, air neo thèid 
maoineachadh eile iarraidh. 

Cunnart a thaobh Togail
Thèid an cunnart seo a lasachadh le JB Hydro a tha mar am prìomh 
luchd-cunnraidh agus rianadair an tionnsgnaidh ri linn obair-thogail. 
Cuiridh an cùmhnant mu thogail a thèid a shoidhneadh seo san àireamh 
agus lasachaidh e na cunnartan uile. 

Beachd Ceàrr mu Theachd A-steach
Chaidh am beachd againn mu chruthachadh an dealain obrachadh 
a-mach a’ cleachdadh modalan a’ ghnìomhachais seach 
dearcnachadh ìre an t-srutha thairis air dà mhìos deug agus mar sin 
is dòcha gu bheil am beachd againn mu theachd a-steach bliadhnail 
bho seo ceàrr. Ach tha an aon bhathar-bog ga chleachdadh leis a’ 
Chomann gus sruthan ann an aibhnichean ann an Alba obrachadh 
a-mach agus chaidh obrachadh a-mach le triùir innleadairean eadar-
dhealaichte a bha air an aon ràmh. Tha fios aig a’ Chomann mu 
dhòrtadh an uisge aig Taigh an Uillt Dheirg san Eilean Sgitheanach 
a’ cur an cèill gur dòcha nach eil am modal seo a’ meas na tha a’ 
ruith dheth fhèin san àite-ghlacaidh gu h-iomlan. Math dh’fhaodte 
cuideachd gum faigh sinn ìre nas àirde de ghiùlan a-mach bhon Aonta 
againn mu Cheannach Cumhachd ann an cuid de bhliadhnaichean 
seach na tha am Feed-in-Tariff a’ barantachadh; tha am beachd againn 
mu theachd a-steach stèidhichte air ìre bharantaichte Feed-in-Tariff.

Covid-19
Tha 2020 air mì-chinnt a thoirt dha na h-uile le galar Coròna-bhìorais 
agus cha ghabh a’ bhuaidh a bheir seo ro-mheas ri linn obair-thogail 
as t-earrach 2021. Rinn JB Hydro air a bhith ag obair ri linn pàirt den 
ghalar le bhith a’ cruthachadh builgean sòisealta agus a’ cumail air leth 
ri linn togail an sgeama-uisge as ùire aca. Nì sinn rannsachadh air na 
roghainnean uile gus a dhèanamh cinnteach gun tèid an sgeama a 
thogail ris an uair ach leanaidh sinn bacaidhean uile an riaghaltais agus 
chan eil sinn deònach neach sam bith an sàs anns an tionnsgnadh a 
nochdadh ri cunnartan air nach eil feum. Tha ùine tàbhachd an Feed-in-
Tariff againn a’ tighinn gu crìch anns an t-Sultain 2022.

Cunnartan a 
Bharrachd 

A dh’aindeoin is gu bheil 
sgeamaichean-uisge beaga 
gam meas mar as trice 
mar thasgadh le ìre gu 
math ìseal de chunnart, tha 
cunnartan an lùib tairgse 
seo nan earrann mar a 
tha le gach tionnsgnadh. 
Dh’fheuch sinn ri cunnartan 
a rianachd agus a lasachadh 
mar as iomchaidh ri linn an 
tionnsgnaidh agus cumaidh 
sinn oirnn ga dhèanamh. 
Thathar air na cunnartan 
seo, no na raointean seo 
far a bheil cunnart, a 
chomharrachadh agus nì 
luchd-stiùiridh a’ Chomainn 
rianachd orra agus air 
cunnartan sam bith ag èirigh 
ri linn an tionnsgnaidh. 

Giorrachadh Ionmhasail 

Tha na h-àireamhan seo stèidhichte air plana-gnìomhachas 20 bliadhna, ach bidh a’ chuid as motha de sgeamaichean-uisge beaga a’ 
mairsinn fada nas fhaide agus tha sinn an dòchas gum bi Cumhachd Shlèite a’ cruthachadh maoin a chum leas coimhearsnachd Shlèite fad 
iomadh deichead ri teachd. 

GEÀRR-CHUNNTAS PROTHAID 
AGUS CALL

2021 2022 2023 2024 2025 2021-2041

£ £ £ £ £ £

Teachd A-steach Iomlan 10,399 21,188 21,718 22,261 22,817 537,381

Cosgaisean-obrachaidh -1,430 -2,932 -3,005 -3,080 -3,157 -73,971

Riar air Iasad(an) 0 0 0 0 0 0

Riar Luchd-earrann 0 0 -9,061 -8,434 -7,807 -66,662

Ìsleachadh -5,127 -10,255 -10,255 -10,255 -10,255 -205,097

Riadh-banca 0 0 0 0 0 0

Prothaid Lom 3,842 8,002 (602) 492 1,598 191,652

Leas na Coimhearsnachd 0 0 -1,844 -2,857 -3,569 -158,456

Prothaid Thionalach 3,842 11,843 9,397 7,032 5,061 33,196

Is e an giorrachadh ionmhasail ris a bheil dùil airson Comann-sochaire Coimhearsnachd Uisge Shlèite:
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Mar a Nì Thu Tasgadh 
Lìonaibh a-steach mar as iomchaidh foirm-iarrtais na tairgse againn 
bhon làraich-lìn againn. Faodar iarrtasan a chur air ais le post-dealain do 
dh’Oifigear an Tionnsgnaidh againn aig kenny@sleat.org.uk.

Air neo faodar iarrtasan air pàipear a chur a-steach sa phost gu dìreach gu:

Comann-sochaire Coimhearsnachd Uisge Shlèite
Urras Coimhearsnachd Shlèite
Armadal
Slèite
An t-Eilean Sgitheanach
IV45 8RS

Mas ann le seic a tha thu a’ pàigheadh, cuir seo an cois an iarrtais agad 
mas e do thoil e.

Faodar pàighidhean BACS a chur gu:   

Account Name:  Sleat Hydro Community Benefit Society 
Sort Code: 832409 (Royal Bank of Scotland)
Account Number:  00164474

Mas e pàigheadh BACS a tha thu a’ dèanamh, bidh agad fhathast ris 
an fhoirm-iarrtais a chur air ais thugainn.

ceud mìle taing...

Dealbhadh le: Cànan Graphics Studio (CGS)
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