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Skönt att åter kunna sitta ute och kisa mot
vårsolen och prata med grannarna över en
kopp kaffe i vår lilla trädgård. Och nu är
det åter dags för ett nytt nummer av
Gadden. Christin, Lotta, Eva R

Info från Khf-styrelsen
Kupans gästrum är nu färdigställt och har
börjat användas. Bokning av rummet görs
på kalendern, som hänger på dörrens utsida. Betalning sker i samband med utcheckningen. Man måste betala för sig
innan man kan boka rummet på nytt.
Gästrumsregler finns också uppsatta
utanför rummet. Yvette

Gästrummet – en återblick
Efter många om och men fick vi äntligen
till ett gästrum i huset. Det var i slutet av
januari. Vi tre i gästrumsgruppen, Helen,
Lotta och jag, jobbade intensivt med att få
rummet klart. Sängen var beställd redan
den 22 november och skulle kommit innan
jul, men det trasslade sig med fakturan så
sängen kom först en dryg månad senare.
Eftersom HSB har fakturahantering på
Frösön i Jämtland, befarade jag ett tag att
det skulle ske en förväxling. För tänk om
fakturan hade skickats till vår adress och
sängen till Frösön!
Den gråfärgade familjesängen är fin och
stabil och jag var imponerad över att vi tre
klarade av att få ihop den. Nåja, själv var
jag inte till någon större hjälp annat än att
langa fram skruvar och verktyg till Helen
och Lotta, som var SÅ duktiga. Jag kände

mig mest som en assisterande tandsköterska. Fast när det kom till skruvdragaren så
vaknade jag till liv och gjorde en insats.
Sängen gjorde sig så bra i det rosa rummet
som Karolina har målat om. På 4-Ess köpte
vi ett sängbord med låda, som blev passade
fint till korgstolen. Senare köpte vi också
en spegel där. Vilken tillgång 4-Ess är för
Kupan!
Redan innan rummet var klart övernattade
fyra spanska studenter i det. Leo känner
dem från sin studietid i Prag. Vi var lite
fundersamma över hur alla skulle få plats i
sängen, med en underslaf på 120 cm och
en överslaf på 90 cm, men det hade gått
bra.
Den 6 februari gjorde vi det sista rycket
med rummet. Vi satte upp rullgardiner och
sänglampor. Det var lite knepigt med rullgardinerna för de gamla skruvhålen
passade inte riktigt, men efter ett par
timmar var de på plats. Kvällen avslutades
med en tur till Rusta där vi köpte en
vacker, ”gåsögonmönstrad”, matta. Senare
inköptes en likadan, men smalare. Nu i
april kan vi konstatera att gästrummet
redan har utnyttjats flitigt. Och senare i vår
ska vi givetvis formellt inviga husets nya
stolthet! Det roligaste av allt har varit
att jobba tillsammans i en arbetsgrupp!
Eva R

Viktigt om sopsortering
Margot bad mig skriva något om
sopsorteringen. Är alla i huset medvetna
om att det bara är olika typer av
förpackningar som ska sorteras i plast-,

glas- och papperssoporna? Det är
förpackningsindustrin som bekostar
hanteringen. Man kan alltså inte slänga
t.ex. diskborstar i plastsoporna eller trasiga
dricksglas i glassoporna. Måste skamset
erkänna att jag tidigare trodde att det var
så, men maken har upplyst mig om hur det
ligger till. Eva R

känns väl bra? Det tycker i alla fall vi i den
nu återuppståndna Matavfallsgruppen som
består av Sara (14) och Lotta (38).
Hör gärna av dej till oss om du har frågor!
Välkommen till Biogasproducenterna!
Lotta

Lottning inför listskrivning
Biogas från Alla
För några år sedan började vi sortera
matavfall i vårt storkök. Nu är det dags att
ta nästa steg - att hushållen i Kupan får
möjlighet att sortera sitt matavfall. Brfstyrelsen har bestämt att vi kör igång. Att
sortera matavfall kostar inget för dej eller
föreningen. Det blir inte obligatoriskt men
förhoppningsvis vill du och många andra i
Kupan sätta igång. Så här ska det gå till.
Du och alla andra hushåll i Kupan
kommer att få ett sorteringskärl. Det är
en liten plastkorg där du sätter i en
särskild papperspåse som är fukttålig.
Matavfallet lägger du sedan i påsen.
Påsen viker du ihop när den är full och
lägger i en särskild soptunna för
hushållen. Den soptunnan kommer att
stå bredvid tunnan för köksavfallet.
Vi startar med en hushållstunna men ökar
på med en till om intresset är tillräckligt
stort. Du kommer att få mer information
om vad du kan kasta i matavfallet och fler
tips om hur du gör.
Vi får sorteringskärl och påsar gratis av
kommunen och du kommer att kunna
hämta en bunt påsar i våra städförråd när
du behöver. Ett obs! Vårt avfall från
storköket samlar vi i en vanlig plasthink
och häller sedan i tunnan som står vid
uppgången till nr 15. Så kan vi inte göra
med hushållens avfall. Det måste läggas i
papperspåsar.
Vad händer med ditt matavfall? Det samlas
i särskilda anläggningar utanför stan för att
rötas och blir så småningom miljövänlig
Biogas! Och det har du hjälpt till med! Det

Undrar du hur lottningen inför listskrivningen av kökspassen egentligen går till?
Det har varierat lite genom åren. Tidigare
har till exempel lottningen gjorts manuellt
med namnlappar i en låda. Här berättar vi
hur vi passplacerare gör just nu och har
gjort de senaste åren.
Vi utgår från en lista med alla vuxna i
huset, inklusive inneboende. Från den tar
vi bort alla personer som av olika skäl inte
ska vara med i lottningen, t.ex. på grund av
att de är matplanerare, tar ut styrelsepass,
är befriade en viss period eller har annat
uppdrag mer permanent, vill göra heldag
eller gör bredvidpass.
Sedan följer en viss ordning för hur lottlistans turordning byggs upp. Först på
listan kommer alltid de fem med sämst
lottnummer förra omgången i omvänd
ordning. Den som var sist förra gången blir
alltså först, den som var näst sist blir nummer två osv. Efter dessa fem kommer de i
Brf-styrelsen, som ska göra pass den aktuella perioden i inbördes lottad ordning.
Efter det följer de personer som gör sin
första riktiga passperiod (tre pass), i
inbördes lottad ordning. Slutligen kommer
alla övriga, också i inbördes lottad ordning.
Själva lottningen inom de olika grupperna
görs på det sättet att en lista med alla namn
som ska lottas läggs i Excel. Varje person
tilldelas ett slumptal mellan 0 och 1 med
hjälp av funktionen SLUMP(). Med denna
funktion genererar Excel ett slumptal som
är större eller lika med 0 och mindre än 1.
Därefter sorteras namnen i ordning, med
den person som fick det lägsta slumptalet
först, och den med det högsta sist.

Det är inför varje passkrivning mycket att
hålla reda på med nya personer i huset,
personer som flyttat ut eller fyllt 21,
inneboende som tillkommit, heldagar som
ska föras in och synkas datum för. Vilka i
styrelsen som ska ta ut olika många pass,
befrielser, första passperiodare etc. Detta är
faktorer som ändras från gång till gång och
både påverkar lottlistans utseende och
antalet pass i perioden. Därför gör vi
ibland små fel när det gäller att räkna ut
antalet pass per period, vilka som ska lottas
etc. Men vi gör vårt allra bästa för att det
ska bli rätt och bra och hoppas ni har
överseende med att vi ibland får justera
något i efterhand! Ni hjälper oss mycket

genom att meddela olika förändringar och
önskemål skriftligt med lapp i lådan eller
med sms/messenger inom de tidsramar
som vi anslår inför varje omgång. Och att
ni dyker upp på er tid på passkrivningen
eller ordnar med någon annan som skriver
upp åt er. Tack! Passplacerarna: Lisa (29),
Christin (26) och Kicki(28)

Kalendarium
Vår- och sommarpub:
Fredagarna 27/4, 25/5, 29/6, 27/7 och 31/8.
Kombineras gärna med grillning i sommar!

