Klubbstugekommittén 2010
Utöver normalt underhåll av klubbstugan har några större projekt slutförts de senaste åren.
-

En totalrenovering av köket inkluderat helt ny planlösning.
Installation två st luftvärmepumpar
Ny dator samt internetuppkoppling
Rengöring av ventilationssystemet samt utbyte av trasig fläkt
Köksrenoveringen har varit den stora
kraftsamlingen och de som lagt ner mest energi är
Erland Hultman, Jan Sjöstedt och undertecknad.
Stugkommittén tackar även Kalle och Inger
Fredrikson, Kent Kesselbring, Håkan Carlsson,
Bengt Engström (Byggkedjan), Cecilia Karlsson,
Anders Axelson, Daniel Grahn samt Annika och
Ingemar Strandell för den tid de spenderat på detta
projekt. Ett tack också till Mats Fredrikson som
skänkte en del av sitt gamla kök till klubbstugan.
De enda tjänster som har köpts är golvlägggning
och elarbete.

Nästa stora projekt som stugkommittén vill genomföra är ett nytt låssystem för att få bättre kontroll av
vilka som besöker klubbstugan och möjlighet till bättre styrning av behörigheter. Planeras 2011 om
ekonomiska resurser kan frigöras.
Ett internetbaserat bokningssystem har skapats vilket innebär att alla bokning sker via hemsidan, där det
även går att se om stugan är ledig. Under året har delar av stugan hyrts ut till Solvikingarna under deras
renovering av sin stuga, Partille Alpin som bas för deras barmarksträning, samt några andra enstaka
hyresgäster. Som tidigare har vi Telia IF och Gbg Skidförbund som fasta hyresgäster.
Kommittén har under året bestått av Lennart Andersson och Jan Sjöstedt. Det finns ett stort behov av att
utöka kommittén med flera medlemmar. Några konkreta förfrågningar har gjorts utan att få napp. Ett brev
till alla medlemmar med önskan om hjälp gav inget gensvar alls.
Tidigare år har det funnits olika system med jourverksamhet, den senaste versionen var att ansvarig
person skulle besöka klubbstugan minst en gång per vecka för att tömma papperskorgar, städa, fylla på
förbrukningsmaterial m m. Högst en gång per år per person..
Tyvärr missköttes detta i så hög grad att undertecknad slopade joursystemet och överlämnade till
stugkommittén att sköta detta.
Nu behövs som sagt nya resurser och idéer och undertecknad lämnar fr.o.m. hösten 2011 över platsen i
kommittén till nya krafter!
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