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Bakgrund
Jag lyfter denna motion då den aktuella lösningen till att bryggakaffe i Hubben 2.1 är
undermålig. Som det ser ut just nu bryggs det väldigt mycket Hubben 2.1. Men tyvärr
bryggs kaffet ofta oproportionerligt mellan andel vatten och kaffe. Vilket leder till att
kaffet oftast inte faller många av smurfarna i smaken. Detta hade kunnats lösas med
tydligare instruktioner och en bättre kaffegrunka. Men problemet sträcker sig längre än
smaken.

Det är nämligen så att det slängs stora mängder kaffe, då det ofta är svårt att upp-
skatta hur många som vill dricka kaffe speciellt på kvällarna. Den nuvarande nuvarande
kaffemaskinen bryter även mot miljöpolicyn vid punkten Övriga energiförbrukande pro-
dukter eftersom att kaffebryggaren måste stå på och värma kaffet under längre tid. Det
har även hänt att timern inte använts och kaffebryggaren stått på hela natten.

Sedan inte nog med att mindre kaffe och vatten hade slösats så hade mindre plast slängts
då kaffet till kaffeautomater kommer i större förpackningar vilket ger mindre plast per
gram kaffe.

Övriga fördelar hade varit att kaffet alltid blir gott. Då varje enskild smurf kan välja
styrka på kaffet. Kaffet skulle heller aldrig vara kallt och smurfarna behöver inte vänta i
mer än 11 sekunder per koppkaffe. Samt om sektionen väljer en lite exklusivare kaffeau-
tomat så kan Smurfarna avnjuta ännu mer varma drycker så som, cappuccino, espresso,
varm choklad etc upp till, till exempel 36 olika drycker.

En simpel kaffeautomat för företag hade kostat ungefär 14 000:- och en exklusivare med
36 olika varma drycker hade kostat ungefär 25 000:-. Jag personligen anser att detta är
en kostnad som är överkomlig då vi enklare kan följa miljöpolicyn med en sådan här
automat samt kan också servera ett genomsnittligt bättre kaffe.

Billigare variant exempel:
https://www.torebrings.se/produkt/bonamat-bolero-11-instant-kaffeautomat/
8233312 Exklusivare variant exempel:

https://www.torebrings.se/produkt/bonamat-bolero-11-instant-kaffeautomat/8233312
https://www.torebrings.se/produkt/bonamat-bolero-11-instant-kaffeautomat/8233312
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https://www.torebrings.se/produkt/bonamat-bolero-43-instant-kaffeautomat/
8236312

Förslag
Yrkar på:

att Det skapas en projektgrupp nu på mötet LP1 bestående av ungefär 3-5 personer
som ska undersöka möjlighet, intresse och kostnader samt komma med ett resultat
vid nästa sektionmöte i LP2.

https://www.torebrings.se/produkt/bonamat-bolero-43-instant-kaffeautomat/8236312
https://www.torebrings.se/produkt/bonamat-bolero-43-instant-kaffeautomat/8236312

