Husmöte (med tema storkök ) Kollektivhusföreningen Fristad
20151029, Klockan 18.30, Fristads cafeteria.

Närvarande: 15 medlemmar (exklusive styrelsen) enligt närvarolista
Josefine Malm förklarar mötet öppnat
Punkt 1 – Mötets öppnande
Till mötesordförande valdes Josefine Malm, och till mötessekreterare samt protokolljusterare
valdes även Josefine Malm tillsammans med Hans Pålemar.
Punkt 2 – Godkännande av kallelse och dagordning
Kallelsen och den föreslagna dagordningen godkändes av husmötet.
Punkt 3 – Cafeterians äskande
Cafeterian äskar 10.000 för inköp och leverans av en ny teve. Husmötet beviljade äskandet.
Punkt 4  Syftet med mötet
Syftet med att ha ett speciellt storkökshusmöte är för att sätta in alla i processen kring
storköket och för att förbereda alla medlemmar inför kommande beslut vi kan behöva fatta
kring frågan.
Punkt 5  Historia storköket
Hans Pålemar hade förberett en power point med kort historik kring turerna runt storköket och
Svenska Bostäder. Sedan vi förlorade tillgången till storköket som ligger i servicehuset har
kollektivhusföreningen och Svenska Bostäder förhandlat i flera år om att bygga om cafeterian
till ett nytt storkök med tillhörande matsal. I nuläget inväntar vi besked från
planbyggnadskontoret om vi får bygga på den prickade marken kring cafeterian och från
Svenska Bostäder om vi får sätta igen gången till servicehuset och därmed lösgöra mer
utrymme till vårt kommande storkök.
Hans hade förberett ett par olika skisser utifrån olika scenarion (med varierande bygglov osv).
Styrelsen och Hans uppmuntrar medlemmar att komma med önskemål och tankar kring
storköket.
Punkt 6  Allmän diskussion
Mötet diskuterade olika önskemål kring utformandet av storköket. Det är exempelvis önskvärt
att storköket har en viss flexibilitet och går att använda till mötessal, festlokal osv. Vi ser
gärna att spisar placeras mot väggarna och att vi får stora arbetsytor  med köksöar till
exempel.

Vidare pratade mötet strategier för hur vi kan organisera oss och pressa på Svenska Bostäder
för att påskynda ärendet.
Punkt 7  Mötets avslutande

_________________________________________
Sekreterare: Josefine Malm
______________________
Justerare: Hans Pålemar

