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Hösthälsning
Nu har hösten kommit och livet i Kupan
har vaknat till liv efter sommarstiltjen. Att
maten har startat känns extra viktigt. Nu
behöver men inte längre använda sin
eventuella kreativitet i sitt eget kök annat
än på helgerna. Vi har haft två studiebesök
på sensommaren, ett från Pusan i Sydkorea
och ett från Tokyo. Det kommer vi att
rapportera om i nästa nummer av Gadden.
I detta nummer prioriterar vi att publicera
Axels långa, spännande mardröm om en
matplanerares dilemma. Det kanske kan
inspirera fler i Kupan att dela med sig av
sina drömmar till oss? Eva R
Nya i Kupan
Varmt välkomna familjen Simone Pierick,
Anders Berg och lilla Dalia på femte våningen
i uppgång 15!

Hemsidan
Matplanerarna ombeds skicka in matsedel
till hemsidan. Likaså är det bra om husets
arbetsgrupper/funktionärer meddelar
hemsidan om sina aktiviteter. Och
påminner webredaktionen om att ta bort
det som är inaktuellt. På hemsidan finns
också senaste telefonlistan. Kolla era
uppgifter! Roffe. Adress:
webadmin@brfkupan.se
Våra anslagstavlor
På hösten bombarderas anslagstavlorna av
information. Vill därför påminna!
Privata (små) notiser får sitta högst 3
veckor och ska vara undertecknade med
namn och datum.

De placeras på den högra anslagstavlan.
Vänstra anslagstavlan är reserverad för
information från Brf, Khf och Matkupan.
Att Annas vackra och viktiga och lapp om
möjlighet att hyra garageplats ska tas ned
efter 3 veckor och sedan sättas upp på nytt
känns onödigt. Vettigare då att Anna gör
en liten, mer permanent lapp som alltid får
sitta uppe?
Allmänt önskemål: Att vi hjälps åt att ta
ned gammal information? Tveksamt om
information om brandskydd måste sitta
uppe år efter år?
Ni som skriver info från Brf och Khf, var
snäll och använd svart text som kan läsas
utan förstoringsglas?
Vänliga hälsningar Monica.
Torkskåpet i hus 19
Termostaten till torkskåpet, i tvättstugan i
19-huset, fungerar inte längre automatiskt.
Så tänk på att stänga av den manuellt! Om
den är inställd på till exempel en timme vid
niotiden på kvällen så stängs den alltså inte
av efter en timme, vid tio om du/ni tänkt
hämta tvätten först på morgonen. Då går
den hela natten. Så tänk på att stänga av
denna manuellt fortsättningsvis. Maria H
för Fastighetsskötargurppen (FSG)
Meddelande från Khf
Husmöte, 14/9
Öppet hus, lördag 1/10 eller söndag 2/10
Trädgårdsdag, 8/10
Höstloppis 16/10
Storstädning 22-23/10
Julbord 16/12. Katarina

Axels mardröm
Ibland är det kul och ibland är det
stressande att vara matplanerare. Oftast
lite stressigt när det närmar sig. Här får ni
en inblick i en matplanerares själsliv. Min
dröm om en matbeställning.
Jag har ansvar för maten, ena veckan för en
barngrupp som ska på klassresa med buss.
Veckan därpå har jag matplanering i
Kupan. Med klassen är jag på väg mot
något slags vandrarhem. Matplaneringen är
färdig men jag har inte beställt maten än.
Det tänker jag göra under själva resan. Det
visar sig att Altgrönt-medarbetaren som jag
ska beställa maten hos även är bussens
chaufför. Jag sitter dessvärre längst bak i
bussen och han har svårt att uppfatta mig
när jag ropar ut beställningen till honom.
Bussen kränger och dessutom har jag färsk
fisk i knäet, som jag var tvungen att handla
innan. Då försöker jag blippa in min
beställning från min planeringslapp till en
elektronisk grej, men då visar det sig att
allt strular. När jag t.ex. knappar in
grönsaker har jag i själva verket beställt en
stor mängd kakor. Dessutom är det svårt
att radera det felbeställda vilket känns
högst frustrerande.
Busschauffören/altgrönt-medarbetaren
uppmanar mig då att fortsätta med min
beställning på när vi kommit fram.
Jag sätter mig ner i gräset med min
planeringslapp och den elektroniska grejen.
Barnen rusar in i vandrarhemmet och
chauffören ska parkera bussen. Var har
mitt bagage tagit vägen? Antingen har
något av barnen tagit det med sig till
vandrarhemmet eller så ligger det kvar i
bussen. Busschauffören dyker inte upp
igen och plötsligt får jag syn på hur han
slår upp ett tält vid en liten sjö. Känns
jobbigt att lämna den färska fisken för den
skulle behöva kylas, men jag hoppar ändå i
vattnet och simmar dit. Annars finns risken
att chauffören försvinner igen och jag

aldrig får göra min beställning. När jag
kommer upp på stranden ser jag att det inte
alls är busschauffören utan en helt annan
människa. Dessutom har min
beställningslapp löst upp sig men tack och
lov fungerar fortfarande den elektroniska
grejen. Jag simmar tillbaka men har väldigt
svårt för att komma upp på stranden igen
för det är så brant. Det hade jag inte lagt
märke till när jag simmade över sjön.
När jag till slut kommer upp får jag syn på
ett stort antal matstånd, typ food trucks.
Ser ut som på Kiviks marknad. Jag tänker
lättad att jag kan strunta i matplaneringen
och köpa maten färdig istället. Snabbt inser
jag att det skulle bli alldeles för dyrt och
spränga budgeten. Jag letar mig ut från
marknaden och hamnar i något slags
barack som tillhör vandrarhemmet.
Baracken ligger högt upp och jag tvingas
klättra ut genom ett fönster för att komma
vidare. På vägen råkar jag riva ner
handdukar och kläder som hänger på tork.
Det värsta är att de ramlar ner i gyttja och
när jag försöker skaka ur dem och hänga
upp dem på nytt går det inte så bra. Folk
blir ganska så sura på mig för det.
När jag till slut kommer därifrån ser jag en
stor byggarbetsplats med en massa
grävskopor och lyftkranar bakom
vandrarhemmet. Där ska ett nytt
storsjukhus byggas. Bussen ser jag
ingenstans så den har troligen kört in på
byggormrådet. Nu är det morgon och slutet
av min resa. Beställningen fladdrar bort i
fjärran och allt blir höljt i dunkel. Frågan är
om det alls blev någon mat under dessa två
veckor. Axel
Hjärtstartare
En hjärtstartare har anskaffats till huset.
Senare kommer vi få utbildning hur vi
hanterar den.
Gaddens reaktion
Christin och Eva R (48). Nås på mejlen:
gadden.kupansson@gmail.com. Nästa
Gadden kommer ut i början av november.

