
I Ko llektivhus foreningen

ffiK%ruffi
Protokoll fört vid Kollektivhusföreningen Fristads Husmöte
Onsdagen den 10 Oktober 2012 i Cafeterian Cervins väg 17A kl. 19.00

Närvarand e: 27 st enligt närvarolistan
Hans Pålemar öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Punkt I - Fråga om godkännande av kallelsen
$ I Mötet godkände kallelsen.

Punkt 2 - Val av mötesledning och protokolljusterare
$ 2 Till ordforande for mötet valdes Hans Pålemar och

Till sekreterare valdes Monica Strömberg.
Att jämte ordf. justera dagens protokoll valdes Lone Dall.

Nya hyresgäster som deltog på mötet hälsades särskilt välkomna och de
styrelseledamöter som var på plats presenterade sig.

Punkt 3 - Ekonomiredovisning
$ 3 Birgitta Lindvall redogjorde frir ekonomin som är god.

Större löpande utgifter är växterna i entreerna, städning i gemensamma
utrymmen samt investeringar i gymet.
Mötet godkände rapporten.

Punkt4 - Matlagen (äskanden)

$ 4 Ett äskande från matlagen har kommit in på 9 000 kr ftir hösten.
Styrelsen har beviljat 1 000 kr och ft)reslog att mötet godkänner
Resterande summa vilket mötet sa ja till.

Punkt 5 - Rensning av cykelrummen
$ 5 Planeringen frr rensningen är igång. Birgitta redovisade hur det går.

Inom kort kommer det att komma upp anslag om att alla cyklar ska vara
namnmärkta. De som ej är namnade kommer att samlas ihop i ett rum
för att efter en viss tid överlämnas till polisen.

Förslag framkom om att ordna så cyklarna kan hängas upp i taket
för att få mer plats och bättre ordning. Alternativt sätta in cykelställ på golvet i
de rum där det saknas. Säkerheten i cykelrummen togs också upp och den
allmåinna uppfattningen var att den är god under förutsättning att det finns något
att låsa fast cykeln i.
Styrelsen tar upp detta på kommande samrådsmöte

Punkt 6 - Omdisponering av lokalerna
$ 6 Det har inkommit ett förslag om utbyggnad av gymet.

Och att det kan göras om utrymme tas från vävrummet och ev från relaxrummet.

En del ville istället ha vävrummet som barnrum främst i samband med
matlagens middagar i cafeterian för att slippa spring i korridorerna.

Någon tyckte att det rent allmänt bör finnas fler umgängesrum.

Flera tyckte att det är dumt att slå ut aktiviteter mot varandra och ftirslag kom
om att sätta upp väggar vid nischerna i korridorerna så man kan ha aktiviteter
dar.
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Sen tidigare är det bestämt att en översyn av alla lokaler ska göras och just nu är
ett nytt storkök med matsal prioriterat.

Tillgängligheten till lokalerna
Manga tyckte att det är svårt attfätag i nyckelvärdarna för att kunna utnyttja
lokalerna. Speciellt på dagtid är detta ett problem.
Nyckelvärdarna fick i uppdrag att diskutera problemet gemensamt.
Tex att fler som är hemma under dagtid blir nyckelvärd.

Ett ftirslag har lagts fram att vi ska införa elektroniskt (aptus) bokningssystem
till i fiirsta hand gymet men så småningom till alla lokaler. Då kan bokning ske
både manuellt och via internet. Tillgängligheten skulle bli battre men frågan
ställdes hur ordningen och skötseln skulle bli.
Ev får vi stå för den kostnaden själva. Frågan tas upp på nästa samrådsmöte.

Övriga frågor
Det undrades över ett tidigare äskande för inköp till snickarrummet.
Frågan blev hänvisad till snickargruppen.

Flera efterlyste mer information om de olika grupperna och lokalerna vid
nyinflyttning. Förslag kom om att ordna guidning i huset tex var 3:e månad.
Någon föreslog också att gä med i ett mat- eller städlag för att lära känna
grannarna och lokalerna.

Helena Edwardsson vill gärna starta en promenadgrupp.
Intresserade kan höra av sig till henne.

Helena och Eva Pålemar vill starta en travgrupp där man kan lära sig lite mer
om travet samt tippa ihop. Intresserade hör av sig till dem.

En del tyckte att containem för grovsopor borde komma varje helg istället för
varannan då den blir full med en gång.
Styrelsen ska ta upp det på samrådsmötet.

När det gäller frågan om storkök informerade Hans om att SB säger att ett
förslag är inlämnat om utbyggnad av cafeterian. Något sådant ftirslag har inte
synts till men frågan ställdes till mötet vad de tycker detta.
Meningarna var delade men den allmänna uppfattningen var att vi vill se ett
konkret ftirslag innan vi kan ta ställning till det.

Hans avslutade mötet.

Vid protokollet Justerare
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