Motion från Lotta Maxe:
Uppfräschning av klubbstuga på Lövskär
Detta förslag baseras på tankar som jag har haft under ett antal år.
Vår klubbstuga och tillhörande veranda är ju mycket välbesökt av våra medlemmar och jag tror att
verandan skapar stor samhörighet mellan våra medlemmar som är ute på Lövskär, då det blir en
naturlig knytpunkt. Alla känner sig välkomna och det blir väldigt fina stunder i stugan och på
verandan. Men jag har observerat att verandan börjar vara i minsta laget under fina kvällar och
stugan har haft svårt att svälja alla gäster under festligheterna. Jag har även märkt att säsongen blir
längre då många kommer ut redan i april och kanske även är ute ända fram i oktober.

Förslag på åtgärder
Tillsammans med bifogade bilder vill jag beskriva mitt förslag:













Förlänga altanen längst hela gaveln
Sätta in skjutglasparti mot altanen. För att få en öppenhet mot altan och naturen sätter man
in ett stort skjutparti som kan öppnas från 6 sektioner till 2, en sektion på varje sida om
partiet. Det gör att man får en naturlig närhet till de som sitter på altan och de som sitter
innanför. Det finns också möjlighet att sitta innanför fönsterpartiet en blåsig vacker kväll och
njuta av solnedgången. Det kan även nyttjas vid stora fester då de som sitter på altan även
kan ta del av det som händer i huset.
Ta bort scenen så golvet blir plant mot skjutpartiet
Sadla på de väggar som inte har innerväggar (sidoväggarna). täta huset från drag och
insektsintrång.
Måla väggar och tak vita. I dag är huset väldigt mörkt och behöver ett facelift
Sätta upp ljudbafflar i taket. Vid stora festligheter blir ljudnivån väldigt hög och bullrig. Detta
kan lätt åtgärdas med ett antal ljudbafflar i taket.
Sätta in en insatskassett i öppna spisen. När stugan används vår och höst är det skönt att
kunna få upp lite värme i stugan. För att få upp verkningsgraden och förbrukningen av ved
installeras en insatskasset typ Kedddy.
Köpa in en drickakyl och ett godisskåp till kioskverksamheten
Skapa en loungedel för samkväm, spel och en liten läshörna kanske.
Inred hela klubbstugan med gamla och nya saker så att det blir välkomnade för våra
medlemmar, unga som gamla.

Kostnader
Nu har jag inte gjort någon jätte avancerad kalkyl men lite enkelt:








Färg 10 000 kr
Glaspartier 20 000 kr
Kedddy 20 000
Drickakyl och skåp 10 000 kr (går att köpa begagnat)
Altan 30 000
Diverse 10 000 kr
Djudbufflar 35 000 kr
Ca 135 000 kr

Skiss altan utifrån

Skiss 1 Stuga

Skiss 2 Stuga

Styrelsens yttrande till motionen:
Styrelsen är positiv till motionen men då även Gunilla Lenander inkommit med en liknande
motion föreslår årsmötet att tillsätta en arbetsgrupp som tar fram förslag för beslut på
vårmöte 2022.

