DUNDERBACKEN

Studiebesök från Östra Kålltorp i december 2016

Flera sittgrupper, bibliotek
och projektor för filmvisning
i vardagsrummet.

Det är bara medlemmar som kan hyra en lägenhet. Alla medlemmar betalar medlemsinsats
och årsavgift. Externmedlem kallas de som ännu inte fått lägenhet. Externmedlemmar kan
delta i Dunderbackens olika aktiviteter och en del väljer också att bli volontärer i våra mat
lag för att prova på att ta del i arbetsgemenskapen.
Bomedlem blir du när du får lägenhet hos oss. Före inflyttning betalar du upplåtelseinsats
för lägenheten. Vi vänder oss främst till dig som över 40 år utan hemmavarande barn och
som: har intresse och engagemang för ett kollektivt boende vill delta i det gemensamma
arbetet (matlag, städning, självförvaltning) har ekonomiska förutsättningar att klara av hyres
avgiften. Vi eftersträvar mångfald och bra balans avseende kön, ålder och etnicitet så
att sammansättningen av bomedlemmar ger goda förutsättningar för ett långsiktigt håll
bart boende.
Kontakta antagningsgruppen om du vill bli medlem i Dunderbacken. Därefter blir du
inbjuden till middag och information. Styrelsen gör sedan en bedömning och avvägning
om medlemskap kan beviljas.
TEXT FRÅN DUNDERBACKENS HEMSIDA

MINNESANTECKNINGAR:

Karin och Axel tog emot.
61 lgh
Ljuddämpande plattor på stolsben i matsalen
Balkong i alla 1:or och en del av
de andra lägenheterna.
Inredningsgrupp gjorde inventering av möbler som
medlemmar kunde låna ut/
skänka till gemensamma
utrymmen, med kontrakt:
”Jag lånar ut ......på egen risk”
”Jag skänker ......
Förtroenderåd som medlemmar
kan vända sig till.

Vikdörrar i matsalen för att kunna anpassa ytan. Lättskött
golv och stolar som går att hänga upp underlättar städning.

Intervjuar nya medlemmar även
vid direktbyten för att de som
flyttar in skall veta vad det är
för ett hus.
Elvakaffe – viktig träffpunkt.

TV-hörna i matsalen.

Rack med extrastolar lättillgängligt.

Puzzlehörna för intresserade.

Mycket trä i köket höjer trivselfaktorn.
Höj- och sänkbara arbetsskivor.

Kombiugn med möjlighet att t ex ångkoka grönsaker.

Köksö med stekhäll, arbetsytor och möjlighet att skölja

Restaurangdiskmaskin med lättarbetat backsystem.

En av två tvättstugor med torkskåp och elmangel.

Torrskafferi med gott om utrymme
och kyl- svalutrymme där man försökte minska matsvinn.
➤ Vare sig motionscykel, datahörna,
verkstad eller textilhörna behöver
så mycket utrymme.

1 rum och kokvrå 35 m 2
Vi fick se en etta hos David

2 rum med balkong och loggia 57 m 2
och en tvåa hos Birgitta

