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Bakgrund
Under många år har efterfrågan för att bygga ett kök i Hubben varit stor. När det
stod klart att det inte blir en flytt till Lindholmen för IT-sektionen blev det naturligt
att StyrIT 18/19 ville arbeta för att undersöka möjligheten att bygga ett kök i det
utrymme vi idag kallar för ”köket”. Under året har vi haft kontakt med Tord Hansson,
områdesledare på lokalservice Chalmers, om hur vi går tillväga för detta.
Vi har kommit fram till att om vi vill bygga ett kök behöver vi först uppgradera vår
ventilation, som för tillfället är gjort för att i bästa fall fånga upp vattenånga från
kokande vatten. För att utöka vår ventilation behöver vi bygga ett helt nytt system som
ska ha ett utsläpp på taket på EDIT-huset, till vilket vi har fått en muntlig offert på
cirka 350 000 kr.
När det gäller kostnaden för köket har vi ännu inte fått en offert. Vi har beställt en
köksarkitekt som ska komma till Hubben för att titta på köksutrymmet, lyssna på våra
önskemål, göra en plan för hur köket ska se ut och ge oss en offert på vad det skulle
kosta att bygga.
För att ändå få en prisbild har vi har hört oss om vad andra kök på Chalmers studentsektioner har kostat att bygga, och utifrån det estimerar vi att den kvalité på köket
vi strävar efter kommer att landa på en ungefärligt kostnad på 350 000 - 500 000 kr.
Vi hade hoppats på att få en exakt offert på både ventilation och kök innan detta
sektionsmöte, för att fråga sektionen om det är er vilja att spendera summan på att bygga
ett kök. Tillsammans med summan ville vi också presentera en ekonomisk utvärdering
för hur vi ska finansiera ombyggnationen för att samtidigt kunna fortsätta bedriva andra
delar av verksamheten.
Eftersom vi inte inte fått offerten för kök ännu och kan inte ge er den exakta informationen, ser vi två alternativ:
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1. Vi kan avvakta offerten och lägga en proposition ordinarie sektionsmöte LP1 med
kostnaden och den ekonomiska planen. Då kommer ventilationen och köket ungefär
kunna byggas till vinterlovet.
2. Vi kan ge StyrIT mandat att på ett styrelsemöte fatta beslut om köket, om StyrIT
finner att ekonomin är i god ordning och att priset för köket är på den nivån
att sektionen vill göra den investeringen. Då kommer ventilationen kunna byggas
innan mottagningen och i bästa fall även köket. Annars kan köket byggas ungefär
i LP1 läsvecka 4-5.
Då vi från sektionsmötet i LP3 fick uppfattningen att det är i sektionens intresse att gå
vidare med att beställa en köksarkitekt, tror vi att det bästa är att gå vidare med är
alternativ två.

Förslag
Yrkar på:
att Ge mandat till StyrIT att kunna ta beslut om ett kök ska byggas i Hubben. Beslutet

ska fattas på ett styrelsemöte och rapporteras till nästkommande sektionsmöte,
annonseras på Chalmers.it och firas med en spontan festlig tillställning i Hubben
samma kväll som StyrIT fattar beslutet på ett möte. Mandatet sträcker sig till
2019-09-01. Efter det behöver återigen beslutet fattas på ett sektionsmöte eller ett
nytt beslut om att ge StyrIT mandat att fatta beslutet.

