Arbetsgruppernas årsberättelser 2013
Arbetsgrupp som inte lämnat årsberättelse
kan inte heller äska några pengar för
kommande år.
Städet
Fristad veckostädas av Kollektivets egna
hyresgäster mot en hyresreduktion på 217
kr per städtillfälle. Städarna är organiserade i fem städlag, vilka leds av en städledare. De fem städledarna lämnar in sina
städlistor till städsamordnaren senast den
30 juni och den 31 december. Redovisningen sker halvårsvis. Jag gör en sammanställning och skickar in till ekonomiavdelningen på Svenska Bostäder. Ersättningen dras av på hyran.
Vi har, sedan kollektivet startade, avtal
med SB att utföra trappstädningen själva.
För det är avsatt 292 950 kr om året. Det
som återstår när städarna har fått sin ersättning, förs sedan över på kollektivets Pgkonto. De pengarna användes vid inköp av
städmaterial, kostnad för städmaskinen
osv.
Områden som vi hyresgäster veckostädar
är alla sju entréerna, alla trappor och klinkerplan plus alla tvättstugor. Alla askkoppar vid entréerna och marken sopas tre
meter ut från entréportarna. Källargångar
och cykelrum ska städas en gång varje år.
För att hinna med dessa områden behöver
man vara tio städare i varje städlag. Mitt i
veckan städas husets tre nedersta plan (det
är de gångar, som har klinkergolv), 21:an,
de sju entréerna och tvättstugorna om det
behövs. Varje städtillfälle utgör minst 1,5
timme. Några av städlagen är underbemannade och behöver fyllas på av fler hyresgäster. Ett sätt är att ta personlig kontakt
med alla nyinflyttade i huset och erbjuda
en plats i städlag.
Under året har vi haft storstäd vid två tillfällen. Ca tio personer har slutit upp varje
gång. Vi har då putsat fönster och knäskurat alla trappsteg, rengjort hissar och alla
tvättstugor. Vi har tidigare år hyrt in en
städfirma som gör punktinsatser. Möjligen
kommer vi att behöva göra det under 2014.

Tvättstugorna är ett särskilt utsatt område
som missköts av de enskilda hyresgästerna.
Därför kommer anslag med föreskrifter om
ordningsregler att komma upp i alla tvättstugor. Det kommer att vara på i första
hand svenska och arabiska.
De sammanlagda utgifterna för städverksamheten uppgick till 60 967 kr under år
2013. För att täcka kostnaderna för 2014
äskar städet 90 000 kr.
Städsamordnare Birgitta Lindvall 19 B5
Styrelsen föreslår att äskandet godkänns.
Hemsidan
Jag, Oskar Teglund, har administrerat vår
hemsida sen 2012 och jag fortsätter gärna
med det. Alla som vill bidra eller påverka
är välkomna att höra av sig till
webmaster@fristadkollektivhus.se.
Alla protokoll från våra möten publiceras
där.
Vi har en boendeblogg, som är relativt
inaktiv. Vi har ett instagramkonto som går
att koppla till hemsidan som de boende här
kan få tillgång till om man är intresserad.
Är man intresserad så kontakta mig, Oskar
Teglund, i 19D eller maila ovanstående
mail-adress.
Vill man vara med och administrera är man
mer än välkommen. Besök gärna hemsidan, www.fristadkollektivhus.se
För hemsidans årsavgift äskas 1 105 kr.
Oskar Teglund 19 D4
Styrelsen föreslår att äskandet godkänns.
Innebandyverksamheten
Innebandy spelades på Spånga Bollcenter
/Hålligånghallen i Bromstens industriområde alla söndagar, en timme per tillfälle,
under året med undantag för det sedvanliga
sommaruppehållet. Anmälda till verksamheten var 14 deltagare. Det var glatt gäng
som samlades på söndagsmorgnarna för att
ha kul och dessutom hålla sig i form.
Deltagare i verksamheten under 2014 är 12
stycken av vilka vi är 3 som bor i Fristad.
Precisering av utgifterna enligt följande:
Avgiften per timme för planhyran är 395:-.
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Under 2014 är det 42 speltillfällen, och
med de 12 deltagarna så blir avgiften
1383:- per deltagare (395 x 42 / 12).
Vi som bor i huset – Björn Kjellson, Iván
Quiroga, Johan Birgersson – äskar ersättning med 50% av 1383:-, dvs 692:-, per
deltagare; sammanlagt 2076:- (3 x 692) för
årets aktivitet.
Innebandyverksamheten äskar 2 076 kr.
Björn Kjellson, 17B7
Styrelsen föreslår att äskandet godkänns.
Målarrummet
Målarrummet är utlånat då och då under
året. Det är oftast samma personer som
nyttjar rummet.
Förbrukningsmateriel finns nu: täckpapper,
täckplast, engångshandskar, sopborste,
papper. Utgifter i år har varit 300 kr.
Under 2014 hoppas vi att fler personer vill
använda rummet! Självklart för att måla
om möbler men även t ex måla om din
cykel, en dag för barnen att kladda runt
med fingerfärg, spraya skorna, måla krukor
och olja in utemöblerna.
I och med att det inte är så tätt mellan lånen, går det oftast bra att låna rummet under flera veckors period om någon har stort
ommålningsprojekt av t ex möbler. Annars
är regeln en vecka. Inga lösningsmedel
eller annat brandfarligt får lämnas kvar,
utan var och en tar med sig sitt hem. Detta
p.g.a. brandfaran. Ingen slipning får ske i
rummet i och med slipdammet ligger kvar i
luften långt efteråt och sätter sig på målarfärgen på andras verk. Slipning kan ske i
snickarrummet.
Glöm inte att ta med dig 100 kr i deposition direkt vid nyckelutlämning.
Behovet finns av en dammsugare samt
förbrukningsmateriel som tidigare. Enbart
sopborste räcker inte för att hålla riktigt
rent. Vi behöver även skaffa en (beg) pinnstol/träpall såvida vi inte kan hitta en i
’gratisrummet’.
Vi äskar 1 500 kr.
Katarina Ljunggren 19 C6 och
Ragnar Köhlin 19 C

Styrelsen föreslår att äskandet godkänns.

Trädgårdsgruppen
Trädgårdsgruppen har inte haft någon
verksamhet alls under 2013 eftersom trädgården inte har varit tillgänglig i samband
med nybygget. Nu när trädgården är mer
eller mindre färdig ser vi fram emot att
starta upp vår verksamhet igen. Det finns
18 odlingslotter för privat bruk och kön till
dessa är just nu ganska lång, men vi välkomnar gärna alla trädgårdsintresserade att
vara med och sköta om vår gemensamma
trädgård.
För verksamhetsåret 2014 äskar trädgårdsgruppen 10 000 kr för inköp av nya trädgårdsredskap, bevattningsutrustning, ev. ny
gräsklippare (lite oklart vilket skick den
gamla är i), utrustning till komposteringen.
Vi skulle också vilja ordna någon form av
invigningsfest i den nya trädgården för alla
i huset.
Vill du ställa dig i kö till en odlingslott,
kontakta Sofia Hemou 19A6.
Ansvarig för kompostering är Fatima
Berthelsen 19D2
Emma Andersson 17B6 trädgårdsansvarig
Styrelsen föreslår att äskandet godkänns.

Solariet
Solariet ligger i 19 B plan 2. Solariet ägs
av "Hägerstens Solarieuthyrning", vilka
hyr ut en solariebädd till Fristads Kollektivhusförening. Ansvarig för nyckelutlämning och pollettförsäljning är undertecknad.
Jag skickar regelbundet intäkterna till Hägerstens Solarieuthyrning och redovisar
samtidigt antal soltillfällen och den aktuella mätarställningen. I snitt har det varit
10 solningar per månad.
Vi äskar 1000 kr för inköp av hushållspapper och uppfräschning av lokalen.
Birgitta Lindvall 19 B5
Styrelsen föreslår att äskandet godkänns.
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Relaxrummet
Relaxrummet ligger i anslutning till bastun
och motionsrummet i 17 B plan 4. Rummet
används av en del bastubadare för att
svalka av sig och ta det lugnt efter bastun.
Det används också av husets hyresgäster
för massage. I rummet finns en massagebänk, fyra korgstolar, ett litet bord och
några byråar. Relaxrummet används några
gånger varje vecka.
Vi äskar 1000 kr för eventuell uppfräschning av rummet. Fatima Berthelsen 19 D
Styrelsen föreslår att äskandet godkänns.
Matlagen
Matlagen har varit vilande i väntan på ombyggnad av Cafeterian till Kollektivkök.
Matlagen har inte använt några pengar
2013 och äskar i nuläget inga för 2014.
Eva Pålemar 19 D4
Travgruppen
Vi har träffats hemma hos varandra varje
fredag (med uppehåll under semester och
storhelger) över en kopp kaffe, pratat häst
och ”snickrat” ihop veckans V75-rad.
Gruppen består för närvarande av sju personer och har för avsikt att fortsätta träffas
även fortsättningsvis. Travgruppen äskar
inga pengar för år 2014.
Eva Pålemar för Travgruppen
Promenadgruppen
Vi har varit en liten trogen grupp som träffas varje lördag klockan 11.00 (vid flaggstången utanför 17 A-B) för en timmes
promenad i närområdet. Promenadgruppen
är vilande sedan hösten 2013. Vi h ar för
avsikt att komma igång till våren och sätter
då upp anslag om detta. Promenadgruppen
har inte använt några pengar under 2013
och äskar inte några för 2014.
Eva Pålemar 19 D4 och
Helena Edwardsson 17 B4
Informationsgruppen
Inför lägenhetsvisningarna informerar
gruppen alla sökande om kollektivet och
vad det innebär att bo i kollektivhuset

Fristad och vad det förväntas av dem, som
flyttar in. Gruppen består huvudsakligen av
Janet Hansson, Sofia och Samir Hemou,
men när så behövs hjälper även andra till.
Lampbyten
Kollektivet svarar för att lamporna i de
allmänna utrymmena fungerar och lyser
som de skall. Det innefattar alla gångar,
portar och källare. Hissarna är inte kollektivets ansvar. Inte heller trädgårdsbelysningen. Då kontaktar man bovärden.
Lampansvarig person kontrollerar regelbundet all belysning och när så behövs
byter lampor eller lysrör, håller rent och
snyggt i lampförrådet, lämnar rapport till
bovärden om trasiga armaturer samt beställer material.
Denna uppgift har under året skötts av
Mukrian Kaulos 19 C4.

Extraförråden
Vi har i huset 15 st extraförråd som kan
hyras av hyresgästerna. Detta sköts av
Ann-Christin Andersén, 17 B, och det
finns för närvarande en liten kö för att få
hyra ett förråd.
Uppvaktning
Det är en trevlig gest att välkomna nyinflyttade med en blomma och ett informationsblad och att uppmärksamma vår
bovärd till jul. Det kan också dyka upp
andra tillfällen att göra någon glad under
året. Till det föreslår styrelsen att vi avsätter 3 000 kr.
Fester
Fristad fyller 30 år i år och det tänkte vi
fira med någon slags fest. My Lundström
och Josefine Malm åtog sig att hålla i trådarna. För det föreslår styrelsen att vi äskar
30 000 kr.
Café Fristad
Café Fristad har legat vilande ett halvår,
men nu har nya idéer tagit fart. På Husmötet den 19 december föreslog Johan Sundahl 19 A5 att vi öppnar upp för gemen-
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skapskvällar en gång i månaden. Till enklare form av fika äskar vi 2 000 kr.
Utomhusmiljö
I år har vi haft en ”Julbock” på taket vid
ingång 17 B. Ibland har vi haft en julgran.
Julgransbelysning finns. Styrelsen föreslår
att vi äskar 2 000 kr till nästa jul.
Gymmet
År 2013 har varit intensivt på många olika
sätt för nyckelvärdarna och gymgruppen i
Fristad. Vi har haft våra ordinarie möten
där vi har planerat verksamheten i gymmet,
bland annat städningssystem, bokningssystem, underhåll av lokalen, tillhörande toalett och maskiner har diskuterats och problem har åtgärdats. Vi har även haft ett
flertal möten och diskussioner med
svenska bostäder angående aptuslåssystem.
Nu har vi kommit fram till en lösning som
kommer att fungera för fortsatt verksamhet
i gymmet. Gymmet kommer att fortsätta
med delvis "dropp in" system där flera kan
träna samtidigt, men även möjlighet att
boka vissa individuella tider för de som
önskar det under förmiddagar. Många fler
än tidigare har under året använt gymmet
flitigt, vilket självklart innebär att vissa
gymredskap slits och/eller går sönder. Tyvärr har det förekommit misskötsel av lokalen och maskinerna. Detta har medfört
att nyckelvärdarna varit tvungna att "bevaka" lokalen och anteckna vilka som använder gymmet, men nu fungerar det
mycket bättre.
Numera finns det 7 stycken nyckelvärdar i
huset, vissa är även hemma på dagtid och
problemet med att få tillgång till gymmet
på dagtid är därmed löst. Vid årets början
införskaffade vi en ny crosstrainer, som
fungerar bra. Löpbandet som vi nu haft i
över 2 år har däremot krånglat vid ett flertal tillfällen. Senast under hösten byttes i
princip alla reservdelar i löpbandet ut och
som tur var gällde garantin. Måste dock
nämna att det krävs tålamod och tid när
maskiner går sönder och behöver service.
Löpbandet används dagligen och av
många, vilket har medfört ett stort slitage

på maskinen. Gymgruppen anser det lämpligt att köpa ett löpband till. Dels för att det
finns ett intresse, fler som vill använda
löpbandet vid samma tid. Det är också ett
önskemål från de som använder gymmet
och samtidigt kanske att det inte blir lika
stort slitage när det finns två löpband i
gymmet.
Vi ser ett ökat intresse för användandet av
gymmet. Detta tycker vi är mycket positivt. Har du frågor, åsikter eller annat angående gymmet så är du välkommen att
kontakta oss. På årets första gymmöte
kommer vi att revidera regler, riktlinjer vid
vistelse i gymmet samt förnya våra kontaktuppgifter. All information rörande
gymmet sätts upp vid lokalen. Gymgruppens mål är att gymmet ska försätta vara i
gott skick och en trevlig tränings- och mötesplats för kollektivhusets hyresgäster.
Äskandet för gymmet 2014 gäller:
Inköp av löpband, gymredskap och träningsmattor.
Underhåll av maskiner och service, samt
att åtgärda belysningen i lokalen.
Städmaterial inhandlas tillsammans med
bastugruppen.
För dessa inköp äskar vi 35 000 kr.
Gymgruppen, Olivia Mette Frederiksén
Styrelsen föreslår att äskandet godkänns.
Gratisbutiken
Gratisbutiken fungerar som en form av
återvinningscentral. Alla hyresgäster i kollektivhuset har möjlighet att fynda begagnade kläder och prylar samt lämna in sådant som är helt och rent och som man
tror att någon annan i huset kan ha nytta
av.
Nytt för i år är att vi har ökat antalet nyckelvärdar. Den hyresgäst som vill
hämta/lämna något i gratisbutiken kan låna
nyckeln av My och Jesper i 19 A4 (Lundström/Malm), Mira Toumi 19 A3 eller Fatima och Jocke i 19 D2 (Berthelsen/Hagström).
Det känns roligt att kunna meddela att användandet av Gratisbutiken ökat markant
under verksamhetsåret 2013. Någon invig-
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ningsfest har det inte blivit, men allt fler
upptäckte Gratisbutiken efter att nya informationslappar sattes upp vid portarna
samt på de gemensamma soprummen. Jag
vill här passa på att rikta ett stort tack till
alla som använder butiken och som ser till
att hålla ordning, rensa och lägga saker på
rätt plats – utan er skulle det bli kaos!
Inför verksamhetsåret 2014 skulle vi vilja
organisera Gratisbutiken ytterligare med
fler klädhängare, lådor och en spegel. För
denna upprustning av lokalen äskar ”Gratisbutikgruppen” 2000 kr.
My Lundström, Fatima Berthelsen och
Mira Toumi
Styrelsen föreslår att äskandet godkänns.
Väv- och Syrummet
Vävrummet har även blivit syrum. Bovärden skickade ut en firma för eluttagsinstallation och kollektivets symaskin är numera på plats i syrummet detta efter önskemål av hyresgäster. Det finns även ett
bord där man kan klippa ut sina mönster.
Sytråd i basfärger finns, likaså knappnålar,
sprättknivar och en skräddarsax. Råd och
hjälp finns att få för mönsterklippning etc.
Har meddelat Oskar att lägga ut det på
hemsidan och satt upp lite infolappar.
Det finns även en skänk med många lådor,
vilken jag kan ställa in där om man vill
lämna kvar sina alster till dess att dom är
färdiga.
Det finns möjlighet att lära sig persisk
vävning genom att starta en studiecirkel.
Handledare finns att tillgå, Afrah, en
kvinna från Iran som har vävt sedan barnsben.
För att väva t.ex. mattor i stora vävstolen
behövs inga förkunskaper. Jag instruerar så
att du kommer igång. Det finns även matttrasor att använda på plats. Inom kort är
nuvarande varp slut, men finns det intresse
för vävning så sätter vi upp en ny. Några
stycken kan gå ihop och bestämma vad
man vill väva, köpa varp och sätta igång.
Jag kan tala om hur man beräknar, sätter
upp väven och vara behjälplig vid pådrag-

ning, solvning etc. Det finns två vävstolar
att tillgå.
För tillgång till väv- och syrum kan man
hämta nyckel hos Linda Fredriksén 17 B7
eller Elsa Ågeby 21:an plan 4.
Vi äskar 2 000 kr för 2014.
Elsa Ågeby
Styrelsen föreslår att äskandet godkänns.
Bokcirkeln
Vi har haft bokmöten i cafeterian eller
hemma hos någon i bokcirkeln, ätit goda
soppor och delat vara läsupplevelser med
varandra. Böckerna, som vi har läst har alla
som bor i Fristad möjlighet att låna. De
finns hemma hos oss. Anslag om vilka
böcker vi har läst sätter jag alltid upp på
den stora anslagstavlan i 17 B. Under 2013
har vi inte haft möjlighet att ha bokcafé i
huset, men det hoppas jag att vi kommer ha
vid minst två tillfällen i år. I cafeterian kan
vi bjuda in alla i huset till kaffe/kaka,
bokprat, boktips samt låna ut alla böcker
som vi har läst i bokcirkeln. Bokcirkelns
medlemmar har tidigare år varit på författarträffar i Kulturhuset, bibliotek i stan,
Berwaldhallen och på Rival. Det hoppas
jag att vi kommer att delta i igen. Där kan
vi bland annat också hämta inspiration och
lusten att delge glädjen av böcker och
läsandet till andra som ännu inte upptäckt
bokens gåvor.
Äskande: För inköp av litteratur 3000 kr
och max 2000 kr till caféverksamhet. Totalt 5 000 kr.
Linda Frederiksén
Styrelsen föreslår att vi godkänner 3000 kr
nu och sedan får bokcirkeln äska nya
pengar om det behövs.
Teatergruppen
Amadeus, Farliga förbindelser, Fanny och
Alexander, Cheri, Woyzeck, Julkonsert
med Romeo och Julia kören, Julkonsert i
Blåhallen och Carmina Burana på Folkoperan har alla vi som bor i Fristad haft möjlighet att gå på till subventionerade priser,
oftast halva priset eller mindre. Jag letar
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alltid och försöker få det så billigt som
möjligt så att fler har möjlighet att köpa
biljetter. Jag annonserar de olika föreställningar på den stora anslagstavlan och entrè
dörren i 17 B. Ibland är det med ganska
kort varsel, tyvärr är det så när man skall
beställa biljetter. Anmälan till föreställningar och betalning gör du hemma hos
mig, Linda Frederksén i 17 B 7 tr. Det
finns nästan alltid gott om platser, men
som du vet, först till kvarn gäller!
Det finns ett stort intresse för kultur i huset
och flera har uttryckt sin uppskattning av
att få gå på teater, opera och konserter med
andra från huset. Många tycker det känns
tryggt att kunna åka hem med någon annan
efter föreställningen. Den gemensamma
kulturella upplevelsen och att umgås utanför huset och att ha andra samtalsämnen att
ventilera med sina grannar ger en positiv
stämning i huset. Under våren kommer vi
bland annat att kunna se Mästaren och
Margarita på Dramaten, Matteus passionen
på Folkoperan och förhoppningsvis mycket
annat spännande och intressant. Hör gärna
av dig om du har något önskemål eller tips.
Äskande inför 2014: Dramaten cirka 1000
kr, Folkoperan cirka 1000 kr, Julkonsert
cirka 2000 kr och övriga föreställningar
4 000 kr. Teatergruppen äskar 8000 kr för
2014.
Linda Frederiksén 17 B7
Styrelsen föreslår att vi godkänner 5000 kr
nu och sedan får teatergruppen äska nya
pengar om det behövs.
Snickarrummet
Året 2013 var det 12 personer som använde snickarrummet i 211 dagar. Vi är för
närvarande 3 nyckelvärdar som planerar,
städar och sköter verksamhet i husets
snickarverkstad. Under året har vi haft två
möten, vår och höst samt storstädningar. I
december hjälpte vi till med stabilisering
och placering av husets julbock som fick
stå på taket i 17 Bs entré. Verksamheten
fungerar bra med bokningssystem, som
hänger utanför snickarrummet. Belysningen är inte tillräcklig i snickarrummet.

Kanske är det en fråga som vi kommer ta
med Svenska Bostäder.
Planerade åtgärder till snickarrummet och
äskade pengar för 2013 har tyvärr inte
kunnat genomföras på grund av att vi intekunnat hitta ett begagnat metallskåp, som
skulle användas till att förvara verktyg i.
Ett nytt sådant är alldeles för dyrt. Vi avvaktar därför och hoppas på att det kommer ett tillfälle där vi kan köpa billigt.
Äskande för 2014: Eventuellt inköp av ett
metallskåp till förvaring av verktyg och
inköp av diverse verktyg m.m. 8 000 kr.
Georgios Papapostolou 17 B7, Christan
Gonzales 19 D 4 och Roja Saniei 19 A6
Styrelsen föreslår att äskandet godkänns.

Gästlägenheten
Gästlägenheten är främst efterfrågad på
storhelger, men även vanliga veckoslut.
Äskar 3 000 kr för kompletterande inköp.
Sofia Hemou 19 A6
Styrelsen föreslår att äskandet godkänns.
Resegruppen
Lördagen den 25 maj gav tjugo fristadsbor
sig iväg med Birka Cruises och målet var
Åland tur och retur. Vi hade en trevlig
båtresa med god gemenskap och mycket
mat. Det var unga och gamla i en härlig
blandning. Vi minglade runt på den fantastiskt fina fräscha färjan. Vi roade oss med
enarmade banditer, simmade och solade i
SPA avdelningen, sjöng karaoke, dansade,
åkte i hissarna med glasväggar och njöt av
Stockholms underbara arkipelag. Dagen
därpå steg tjugo fristadare av färjan vid
Stadsgårdskajen nöjda och belåtna. För
2014 äskar resegruppen 28 000 kr, kom
gärna med förslag på resor eller utflykter
till resegruppen.
Sofia Hemou 19 A & Anna Birgersson 17 A
Styrelsen föreslår att äskandet godkänns.
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Hälsogruppen
Hälsogruppen har gjort en uppskattad utflykt till hälsomässan under hösten. Boende i Fristad har möjlighet att låna böcker
och även tidningen ”Hälsa” som vi har en
prenumeration på. Anslag om detta finns i
huset.
Hälsogruppen har tillsammans med bastugruppen ordnat bastukvällar på söndagar.
Senaste månaderna har diskussion förts
kring vilken veckodag som passar bäst.
Nya anslag kommer upp under våren.
Temadag kring ”mindfulness” och akupunktur planeras återigen och hälsogruppen kommer då att stå för material och
förfriskningar. Någon form av meditation
eller ”qi gong” kommer att starta upp som
återkommande aktivitet med en boende i
huset som ledare. Planer finns på att visa
intressant film vid några tillfällen under
våren, eventuellt med föreläsare som pratar
om ämne relaterat till filmen.
För att genomföra aktiviteter under 2014
äskar hälsogruppen 5 000 kr.
Fatima Berthelsen 19 D2
Styrelsen föreslår att äskandet godkänns,
men att tidskriften ”Hälsa” läggs ut i Relax-rummet så att fler boende har möjlighet att läsa den.

Bastun
Den nyrenoverade bastun har blivit flitigt
använd under året. Bastugruppen planerar
att fortsätta med bastukvällar tillsammans
med hälsogruppen.
Pengar har använts till förbrukningsmaterial och försök har gjorts att organisera detta
så att inte material försvinner, vilket varit
ett problem tidigare.
Förutom bastusöndagarna har bastun använts ungefär 10 gånger per vecka av olika
boende i huset. Städningen har fungerat
exemplariskt under året och nya anslag i
bastun planeras för att uppmuntra ytterligare till att hålla ordningen. I och med att
aptus införs vid årsskiftet har gruppen
kommit fram till att prova att öka tillgängligheten. Detta genom att boende i huset

kan boka bastun direkt vid stora tvättstugan och därefter komma in i bastun med
egen bricka. Detta kräver självklart att alla
som använder den tar ansvar för renhållningen. Möjlighet att boka bastun längre
stunder än 2 timmar kommer att finnas för
speciella ändamål.
För bruksartiklar äskas 2 000 kr för 2014.
Fatima Berthelsen 19 D2
Styrelsen föreslår att äskandet godkänns.

Cafeterian
Cafeterian var under det gångna året i bruk
varje vecka och sköttes förhållandevis bra.
Ibland var det städat, ibland inte. Hoppas
på en bättring under kommande år. Det
köptes nya inredningssaker för ung.
2000kr.
Jag äskar 15000 kr till nya soffor och
några saker till köket.
Janet Hansson 19 C4
Styrelsen föreslår att äskandet godkänns.

Inredningsdekoration
För att göra inomhusmiljön trivsam äskar
styrelsen 8000 kr.
Kollektivhus NU
Styrelsen äskar 600 kr till årsavgiften för
Kollektivhus NU.
Plusgirot
Kassören äskar 1000 kr till årsavgiften.
Skatt
Kassören äskar 5000 kr till skatten.
Styrelsen föreslår att äskandena godkänns.
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