Jag vill föreslå dels att styrelsen presenterar planen för pannrummet och hur detta är tänkt att
nyttjas samt att vi under stämman genom röstning bestämmer att ingång till pannrummet
ska möjliggöras genom gavel-dörren. Min utgångspunkt är att lokalen kommer att
användas som festlokal och att alla föreningens medlemmar ska ha tillgång till lokalen.
Eftersom inget har kommunicerats kring hur det ska fungera är detta endast ett antagande.
Anledningen till att förlägga ingången till gaveln är följande:
1. Det underlättar att ha en separat ingång då det vid fest i lokalen kommer att innebära att
personer utan blipp/tagg behöver komma in. Med separat ingång kan denna ställas upp om
gäster anländer löpande. Ingång via Blommensbergsvägen 188 innebär passage genom 4
dörrar där 3 kräver blipp och en kräver nyckel.
2. Enligt liknande resonemang kommer ingång genom 188 leda till att dessa dörrar ställas
upp med minskad säkerhet för boende i 188, 186
3. Det kommer också leda till att personer som inte är medlemmar rör sig i trapphuset och
källaren med ökad risk för inbrott liknande de vi sett i anknytning till tvättstugeingången. Det
här gäller både de gamla förråden med trädörr men också de nya burarna i skyddsrummet.
4. Ingång och därmed uppställda dörrar, rörelse mm gör att risken för störning ökar avsevärt
för alla boende under den tid lokalen nyttjas. De som inte bytt till säkerhetsdörr är nog väl
medvetna om hur lyhört det är från trapphuset.
Vad jag förstår det har vi redan nu bestämt att man t.ex. vid nyttjande av gästlägenheten inte
ska gå igenom trapphuset utan nyttja gavelingången. Enligt samma logik borde inte ingång
188 användas för tillträde till en gemensam lokal.
Fredrik
Styrelsen rekommenderar:
Styrelsen föreslår: Bifall.
Installera blippläsare på gavel. Det är dock en brant trappa
(varningsskylt och egen risk).
Lokalen är ingen festlokal, det är en föreningslokal som kan ses som en
förlängning av vardagsrum.
Tanken har bara varit att grovrenovera lokalen och att arbetet ska
drivas utav en pannrumsgrupp.
- Emelie drar ev. en presentation om detta på årsmötet

