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Halloween i Kupan bjöd i år på trevlig

samvaro och ruskiga monster i olika
storlek. Tillställningen var välbesökt och
mycket uppskattad! Tack alla flitiga
festfixare och deltagare!
I detta nummer av Gadden berättar
Matkupans passplacerare om bland annat
listskrivning, pluspass och allmänna regler.
Förhoppningsvis kan återkommande
frågetecken rätas ut.
Lotta Rosenström är nu tillbaka i
Gaddenredaktionen och kommer att
återuppta det tidigare inslaget av
personporträtt i Gadden. Härligt, tycker vi.
I detta nummer porträtteras Karin von
Hofsten i 15.
Som alltid är alla Kupanbor välkomna att
bidra med innehåll till Gadden. I detta
nummer efterlyser vi reflektioner och
önskemål om livet i Kupan. Därutöver
finns ett späckat kalendarium.
Eva R, Christin och Lotta

städarbetet med sin hyresgäst som på så
sätt kommer in städrutinerna.
Kollektivhusstyrelsen
Gör din granne glad
I och med storstädningshelgen har vi alla
tilldelats nya städområden i huset. Kolla
upp var och när du ska städa och greppa
städutrustningen. Din insats uppskattas av
dina grannar!
Grannarna
Passplacerarna om
passplacering
Grundregler: Alla vuxna i huset ska göra 5
pass/period. Unga vuxna som är barn till
föräldrar i huset ska göra pass från 21 års
ålder. Unga vuxna som utan förälder själva
väljer att bosätta sig i huset före 21 års
ålder ska göra pass från 18 års ålder.
Regler för inneboende återfinns ovan under
rubriken ”Info från KHF-styrelsen”.

Efter tre månader har inneboende
skyldighet att göra kökspass och delta i
städarbetet i Kupan. Man börjar med
bredvidpass med matlagning, servering och
disk. Därefter ingår man i den ordinarie
passplaceringsrutinen.

Vem är passbefriad? 1) Matplanerare (om
två personer delar på en matvecka, ska de
skriva upp sig på 5 pass tillsammans per
period, och fördela dessa mellan sig). 2)
Kassören. 3) Styrelseledamöter i BRFstyrelsen har 15 "fripass" att fördela mellan
sig i varje period beroende på aktuell
arbetsbelastning i styrelsearbetet. Styrelsen
använder dessa fripass förnuftigt, och det
finns inget krav på att samtliga fripass
utnyttjas vid varje enskild period.
Outnyttjade fripass under en period kan
inte sparas och utnyttjas under en
kommande period.

Städarbetet börjar i samband med ny
städperiod. De som har inneboende får
gärna innan ny städperiod börjar, dela

Övrig passbefrielse kan vid långvarig och
allvarlig sjukdom beviljas av KHFstyrelsen. Frågor om passbefrielse ska

Info från KHF-styrelsen
Inneboende:

Eftersom det inte gått att utreda vad som
tidigare beslutats om passtjänstgöring för
inneboende, har styrelsen fattat följande
beslut:

alltid ställas direkt till KHF-styrelsen och
inte till passplacerarna. Graviditet är inte
skäl till passbefrielse. Passbefrielse
söks hos KHF-styrelsen för en period i
taget (om inget annat beslutas och
meddelas av KHF-styrelsen i det enskilda
fallet). Den som beviljas passbefrielse av
KHF-styrelsen kan i vissa fall tilldelas
ersättningsuppgifter i form av andra
Kupan-sysslor, möjliga för personen att
utföra.

Från Solberga till Solberga
Hon tar emot mej med ett stort soligt
leende, Karin von Hofsten som flyttat in i
Kupan för några månader sedan.
Lägenheten har hunnit komma i ordning
och den känns väldigt trivsam med många
gamla fina möbler, som visar sej vara
arvegods. Jag är förstås nyfiken på vem
hon är.

Varje boende ansvarar för sina egna pass.
Vid kortvarig sjukdom (sådan som inte
bedöms som passbefrielsegrundande av
KHF-styrelsen), eller vid andra förhinder
att utföra sina pass, är var och en själv
ansvarig för att hitta en ersättare.
Ersättaren kompenseras enligt
överenskommelse mellan den som
ansvarar för passet och den som utför det.
Om någon uteblir från sitt pass ska den
som uteblivit ersätta den som fått överta
hens arbetsuppgifter.
Vad är pluspass? Pluspass utlyses ibland
av passplacerarna, då vi behöver fylla pass
som av någon anledning inte är täckta.
Dessa pluspass uppdateras av oss vid varje
periodskifte. Inför varje passkrivning ska
den som vill ta ut pluspass meddela detta
före det senaste-datum som anslås
av passplacerarna. Vi justerar då listorna så
att antalet pass ska stämma vid
listskrivningen.
Vid flytt: När man flyttar ska man göra
pass motsvarande den tid av perioden man
bor kvar. Om planerad utflytt ligger 2/3delar in i kommande period ska
man således göra 2/3-delar av sina 5 pass.
Öppettider: Matsalen öppnar när skolorna
börjar i augusti, och stänger i juni på
fredagen i skolavslutningsveckan.
Matsalen är öppen under höst- sport- och
påsklov. Den är stängd under jullovet.
Julmiddagen ordnas på fredagen före
julafton. Påskmiddagen infaller alltid på
skärtorsdagen. Matsalen är stängd på röda
dagar och klämdagar. Den är däremot alltid
öppen på Valborg.
Kicki, Lisa, och Christin, passplacerare

Karin berättar att hon är uppvuxen i
Uppsala men har bott större delen av sitt
liv på Öland. Det var kärleken och tidens
gröna våg som fick henne att flytta dit.
Hon och exmaken Gunnar köpte en
gammal gård från 1850 som hette Stora
Solberga. Allt låg för fäfot. Gården var
nästan som en liten by med åtta hus som
måste repareras. Det var bara att sätta
igång... Och allt skulle skötas. Sju timmar
tog det för att klippa gräsmattorna. Och
102 fönster skulle putsas. Men Karin och
Gunnar var fulla av entusiasm och idéer.
- Tillsammans byggde vi upp en stor
handelsträdgård och sålde grönsaker i en
gårdsbutik, säger Karin. Sedan gjorde vi
vandrarhem av mangårdsbyggnaden och
öppnade restaurang i stallet. Och sedan

skaffade vi djur: kor, får, grisar, ankor och
höns. Katter och hundar. Och bin. Och en
påfågel. Och så fick vi två barn. Vi
kämpade på och det var så kul! Gården
blev vårt livsverk som lockade många
turister. Men efter 25 år tröttnade vi och
för 8 år sedan sålde vi gården. Jag längtade
efter miljöombyte, vi skildes och jag
flyttade till Kalmar.

ska Karin och kompisar jämföra antalet
kryss.

Vad hände sedan, undrar jag efter den
fantastiska berättelsen om Stora Solberga.
Karin säger att barnen hade blivit
vuxna och de flyttade till Stockholm för att
plugga och arbeta och tanken väcktes hos
henne att flytta efter. Av en kompis fick
hon tips om en lägenhet till salu i Kupan.
Kollektiv kändes helt rätt men hon blev lite
tveksam när hon gick på visningen.
Lägenheten var fin men väldigt
mörk. Fönstren var täckta med plast och
det stod en container på gräsmattan. Var
fanns trädgården?? Men Karin tog mod till
sej: Go for it! Och slog till.

I Kupan finns skrivna och oskrivna regler.
Vi delar i viss mån vår vardag med
varandra, och det ligger i allas intresse att
vi trivs och har det bra tillsammans. Så vad
tycker vi är viktigt för att göra vår samvaro
här så givande och trevlig som möjligt?
Vad tycker barnen? Vad tycker vuxna?

- Det är verkligen en stor grej att flytta till
Stockholm, tycker Karin. Jag känner ju
inte så många utom mina barn. Men det
finns massor av saker att uppleva och jag
är ju en riktig sk ”kulturtant” som älskar
böcker, teater, film, musik, gärna klassiskt.
Jag vill komma med i en kör för jag gillar
att sjunga. Kollektivlivet passar mej fint,
inte minst köksjobbet. Det har jag inte
tröttnat på, tvärtom, jag älskar att baka och
laga mat. Väldigt spännande att se vad
livet kan bli nu. Men en stor omställning är
det från det intensiva livet på gården med
den självklara rollen att hålla ihop
helheten. Det är underbart att ha en liten
egen lägenhet, som går fort att städa.
Men det gäller att hålla i pengarna i
Stockholm. Karin har en tävling med några
kompisar som kan vara värt att ta efter. På
nyårsnatten förra året bestämde man att var
och en gör ett kryss i almanackan varje dag
som man inte handlar någonting. Karin
avslöjar att hon brukar åka iväg på stan
utan plånbok, utrustad bara med SL-kort.
Det går fint att ha roligt ändå. Det finns
massor av gratisnöjen i Stockholm. På nyår

Välkommen till ditt nya Solberga, Karin!
Vi gläder oss att få del av alla dina
förmågor och din sjudande energi!
Lotta
Hur vill vi ha det?

Gaddenredaktionen efterfrågar nu era
tankar och synpunkter. Föräldrar uppmanas
fråga sina barn: vad tycker du är viktigt att
tänka på när man är i kupans gemensamma
utrymmen?
Fråga också er själv detsamma. Skriv ner
era tankar och skicka dem till oss
(mailadress på sista sidan).
Vi kommer att sammanställa materialet i
senare nummer av Gadden. Oavsett om du
skriver anonymt eller inte så kommer vi
inte att publicera några namn.
Gaddenred.
Bostadsrättstillägg
Så här skrev styrelsen (genom Katarina) i
Gadden, 28 februari 2014: "Vår
bostadsrättsförening har ett
bostadsrättstillägg i Trygg Hansa för alla
lägenhetsinnehavare i Kupan. Vi behöver
alltså inte ha något eget BRF-tillägg i våra
egna privata hemförsäkringar.”
Eva Brandt har nyligen kollat med Trygg
Hansa, och detta gäller fortfarande. Bra att
veta!
/Info från Facebooktråd

Kalendarium

Lucia 17 dec

Möte i ungdomsrummet för barn och
ungdomar födda 1999-2008, söndag 12
nov kl 18-19

Matsalen stängd från 16 dec och öppnar
igen den 11 jan
Husmöte 14 jan

Tisdagsyoga med Helena kl 20.30
Pub/AD (After Dinner) 24 nov
Pepparkaksbak 3 dec
Julbord 15 dec kl 18.00

Nästa nummer av Gadden kommer i mitten
av januari, till dess:
skriv till: gadden@brfkupan.se
Christin, Eva R och Lotta, Gaddenred.

