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Detta nummer av Gadden var tänkt
att komma ut lite tidigare, men julen och
inte minst arbetet med vårt nya gästrum
kom emellan. Förseningen innebär också
att numret blir tämligen fullspäckat med
information. Men här finns också plats för
förströelse, för glädjande nog har Vera och
Irice bidragit med varsin saga, uppmuntrade av Zeynep. Vi vill gärna se mer
sånt! Och förresten glöm inte att det är
AD/Pub idag, fredag. Och snart är det
dessutom påsk. På skärtorsdagen den 29
mars är det dags för Kupans påskbord.
Christin, Lotta, Eva R

Info från Khf-styrelsen
Det är mycket viktigt att fylla i ändringar
om disk, servering och matpass om man
byter tid. Skriv in det både på anslagstavlan i köket och i de båda entréerna.
Informera också om ifall ni är en eller två
personer som ska utföra ett dubbelpass.
Reservera också skärtorsdagen den 29
mars, då det är påskbord i Kupan. (Yvette)

Info från Brf-styrelsen

Står din cykel på takterrassen? Flytta
den då till cykelförråd eller cykelställ
senast 11 mars.

Det var en gång några bortglömda cyklar
och två överfulla cykelförråd. Eftersom det
var trångt i cykelförråden rensade några
hjältar ut övergivna cyklar ur förråden och
ställde dem på taket. Ytterligare några
cyklar har ställts på taket av sina ägare
sedan tidigare.
Om du är ägare till någon av de cyklar som
står på taket, och vill ha den kvar, så märk
den med lägenhetsnummer och flytta ner
den till cykelrum eller cykelställ på gården
senast den 11 mars.
Om du inte är ägare till någon av
cyklarna, så låt dem stå kvar på takterrassen. De som står där uppe kommer
tas om hand av Cykelåtervinning AB. Om
du använder din cykel väldigt sällan, eller
har en en ”som kan vara bra att ha någon
gång”, så överväg att använda någon av
Kupans lånecyklar i stället. Dina sällan
använda cyklar kan då också hämtas av
Cykelåtervinning AB.
Trädgårdsplanering på gång
Under vecka 12 kommer vi att få besök av
trädgårdsmästaren Karålas byrålåda. De
kommer hjälpa oss att göra en underhållsplan för skötsel av trädgården och beskära
våra buskar.
Save-the-date: Årsstämma 21/4.
Med våren kommer också årsstämman.
Stämman kommer hållas den 21/4 – boka
gärna in datumet redan nu! Kallelsen
kommer närmre inpå mötet. (Sara)

Info från Fastighetsskötargruppen
Anmäl till FSG när något inte fungerar,
saknas eller går sönder i våra
gemensamma utrymmen, om det inte är
akut eller farligt. Den privata lägenheten är
däremot ens eget ansvar.
fsg@brfkupan.se
• Fastighetsskötargruppen tar hand
om allt som denna grupp kan fixa
och anmäler vidare det som den
inte kan åtgärda till Storholmen.
• När det gäller akuta ärenden som t
ex vattenläckor anmäls det, som
tidigare, direkt till Storholmen.
info@storholmen.se
Storholmen, vardagar: kl.07.00-21.00:
0771-786746
Övrig tid. Vid akuta, brådskande ärenden
(= fara för person och/eller byggnad), ring
08-18 70 00

bakgrund och idéer om maten. Det tycker
vi är en tillgång i kollektivhuset för det blir
variation.
Vad har vi för gemensam tanke om
maten?
Vi vill att maten ska vara ekologisk, färsk,
billig, bygga på husmanskost och gärna
vegetariskt. All mat ska lagas från
grunden. Veckomenyn ska innehålla soppa
med bröd, vegetarisk rätt minst en dag,
fiskrätt, alltid sallad. Lite finare mat på
fredagen, gärna kött. Vårt mål är att så
många som möjligt ska komma och äta
vardagsmat i kollektivhuset.
Hur vi jobbar
Vi har ansvar för att köpa in basvaror och
planera maten. Var och en planerar för en
vecka åt gången och köper också in matvaror till den. Ibland får man komplettera
om något saknas. Vi ansvarar för att ge
stöd till matlagarna. Vi ansvarar också för
jul- och påskbord.

När det gäller våra egna lägenheter är det
alltså bostadsrättsinnehavarens eget ansvar
att åtgärda fel och skador. Se gärna HSB:s
hemsida www.hsb.se

Planeringen gör vi väldigt olika sinsemellan. Några tar recept från nätet, andra
från kokböcker. Vi måste alltid jobba om
receptet. Vi beräknar oftast för 40 personer
utom fredagar då vi beräknar för fler.

FSG håller på att plocka bort de
brandfarliga anslagstavlorna som finns på
våningsplanen. Avlägsna de lösa lapparna
och om någon av tavlorna är privat så ta
hand om den. Det kommer att köpas in
whiteboards till entréerna på bottenplanet,
istället för de brandfarliga anslagstavlor vi
har där.

Handlar matvaror gör vi t ex från
Mathem och Martin & Servera, som
levererar varor hem och vårt ansvar är att
ta emot varorna. Vi åker också ut och
handlar varor i olika affärer för att hitta
specialvaror eller dra nytta av extrapriser.
De som inte har bil cyklar runt. Vi ska
kolla upp under veckan att det finns varor
till alla dagar. Ibland väntar obehagliga
överraskningar i kylskåpet. Hjälp! Alla
tomaterna är försvunna! All grädde är
borta! Ibland får vi komplettera från egen
kyl om det brådskar.

Kupans fastighetsskötargrupp: Gustavo
Fuentes (42), Yonas Semere (41), Zeynep
Tamburaci (34), Maria Herngren (32) och
Magnus Leijd (30). (Maria skrev)

Till dej från matplanerarna
Vilka är vi?
Jo, Anki, Axel, Cilla, Clara, Eva B, Johan
och Murat. Vi är amatörer i köket med
undantag för Murat, men alla tycker vi om
att laga mat och äta gott. Vi har olika

Stöd till matlagarna under veckan kan se
olika ut. Vi kan t ex förbereda maten
genom att lägga bönor i blöt. Ibland ger vi
råd under matlagningen, kanske hjälper till
att bedöma vilken mängd salt och kryddor
som går åt. Andra gånger får vi hjälpa till
att leta fram varor som matlagaren inte

hittar. Inte sällan får vi samtal från
matlagarna.
Det här funderar vi på
1. Vi vill ju att all mat ska vara god och
lagas från grunden. Blir det för svårt och
tar det för lång tid?
Vi önskar att alla är med och lagar mat,
åtminstone någon gång då och då. Varför
väljer många de andra passen? Självklart
kan det vara svårt om man jobbar, men
någon gång borde man kunna komma loss.
2. Kollektivhuset erbjuder billig och god
middag i veckan. Det är kul att många
kommer, men vad skulle locka de som
aldrig äter?
Vi funderar på om mattiden ska ändras till
lite senare. En del råkar ut för att maten är
slut när de slutar sent på jobbet.
3. Vi vill äta ekologisk mat med kvalitet
men hur ska vi ha råd med det?
Trots att vi försöker handla billigt så går
Matkupan med förlust. Ska vi sänka
ambitionsnivån och hålla middagspriset
nere eller ska vi höja priset på kuponger?
Fundera själv!
Till sist några stilla önskningar från
matplanerarna till just dej!
Kom gärna med önskemål till oss. Tala om
vad du skulle vilja äta i kommande vecka,
eller vilken mat du skulle vilja laga någon
gång. Ge oss gärna synpunkter på maten.
Men var lite snäll. Vi är inte mer än
människor…
Matplanerarna Anki, Axel, Cilla, Clara,
Eva B, Johan och Murat (genom Lotta,
som skrev texten)
Förslag som gäller maten i huset: Att
matplanerarna och matlagarna alltid räknar
med respektive lagar c:a 12-15 vegetariska
portioner dagligen. De som äter animalisk
föda behöver ju bara skriva upp sig i
undantagsfall. Det blir mer rättvist på detta
sätt. (Eva Brandt)

Om våra gemensamma förråd

Våra allmänna förråd får inte användas
som förvaring för privata ägodelar, även
om man anger att andra kan låna dessa. Vi
har säkert alla grejer som vi skulle vilja
ställa ut till låns för att spara plats hemma,
men våra gemensamma utrymmen tillåter
inte detta.
Det är inte okej att hänga upp saker i taken
med tape som kan skada plattorna. (Eva
Brandt)

Rapport från
barnfamiljsrepresentanter
Mötet ägde rum måndagen den 19 februari
vid sagoborgen.
Vi vill blåsa liv i regeln för gemensamt
vuxen- och barnröj av barnens utrymmen
kring 19 på kvällen. Inga hårda
saker/möbler i motions- och lekrum t ex.
Tillsammans tar vi ansvar för att hålla våra
gemensamma ytor trevliga och städade!
Det går snabbt när fler hjälps åt. (Helena)

Trollafton. Saga av Vera
Det var en gång en liten skog. I skogen
fanns en trollby. Och nu är det juletid i byn
det är snö och alla fixar och donar. Kung
Robert har huggit ner en liten gran till
deras torg. Smulan sätter i pynt på granen.
Pappan till kung Robert hänger upp
girlanger. Och då kom kung Robert på att
det är ju trollafton i morgon och då
kommer trollnissen och ger gåvor till alla
troll. Förra året skulle jag åka till
trollnissens verksta men jag åkte fel men
de här året ska det gå. Och då tog kung
Robert första bästa larvbuss och sen mot
trollnissens verksta. Sedan var de framme.
Det var magiskt det var fint det var
otroligt. Och i den stunden såg trollnissen
kung Robert. Och båda bugade för varan.
- Kul att träffas kung Robert.

-

-

-

-

Desamma sa kung Robert. De
tyckte att det skulle bli så kul i
morgon på trollafton.
Men nu är det nog dags att gå och
lägga sig sa trollnissen.
Ja men det är ganska långt hem så
kan jag sova över hos er sa kung
Robert.
Ja det går fint. Vi har ett gästrum
och vi har kudde, tandborste,
pyjamas, täcke, säng, morgonrock,
tofflor, lakan, kramdjur.
Men kanske att du väntar på besök
kung Robert?
Ja på trollafton ska hela släkten
komma sa trollnissen.
Jaha sa kung Robert.

Sedan sov dom som små troll. Det var nog
för dom var små troll. Dagen efter var det
trollafton. Kung Robert var hemma och
alla presenterna var där och kvällen var
magisk. Snipp snapp slut. (Vera)

De tittade runt men ingen hittade
någonting. Sedan tittade Isa upp och då såg
hon något konstigt i ett träd.
- Hörrni, titta upp så får ni se det
konstigaste ni har sett i hela era liv, sa Isa
till alla de andra.
- En älva, skrek Isaura.
Jack frågade älvan om den kunde flyga ner
men det gick inte.
Då sprang Isaura hem för att hämta ett rep.
- Här har ni ett rep som någon av er kan
kasta upp till trädets topp så att hon kan
klättra ner, sa Isaura.
Jack kastade upp repet och älvan klättrade
ner för det.
- Vad heter du, frågade Isa.
- Jag heter Melerdi, sa älvan.
John hittade ett jack på Melerdis vinge.
- Titta här på vingen, sa John. (Irice)
Fortsättning följer.

Kalendarium
•
•

En Älvsaga av Irice
Det var en gång en flicka som hade tre
syskon. En storebror, en lillasyster och en
lillebror. Hennes storebror hette Jack, hon
hette Isa, hennes lillasyster hette Isaura och
hennes lillebror John. Jack var 18 år, Isa 15
år, Isaura 9 år och John 3 år. De hade inga
föräldrar så de bodde kvar i villan där de
alla i familjen var uppvuxna. Just nu var de
inne men snart skulle de gå ut.
- Kan inte vi gå ut till skogen och bara vara
där, frågade Isaura.
- Ja, svarade Jack.
De började klä på sig och gå mot skogen.
När de hade gått en bit så hörde Isaura
- Hjälp, jag sitter fast och kan inte komma
loss, sa någon.
- Hörde ni något som lät? frågade Isaura.
Och så lät det igen.
- Hjälp, jag sitter fast och kan inte komma
loss.

•
•

After Dinner fredag 23 februari kl.
19. Därefter 23/3 och 27/4.
Husmöte torsdag 22 mars. Lämna
ärenden du vill ta upp till styrelsen,
senast den 1 mars.
khfstyrelsen@brfkupan.se
Påskbord torsdag 29 mars.
Årsmöten den 21 april.

Gaddenredaktionen
Mejla till: gadden@brfkupan.se. Nästa
nummer av Gadden beräknas komma ut i
slutet av april.
Christin Andersson, Lotta
Rosenström och Eva Rehme

