Kollektivhuset KUPAN, vad är det?
•
•
•
•

Vill du slippa tänka på vad du ska ha till middag i veckorna?
Behöver du mer utrymme för barnen och/eller dina egna intressen?
Längtar du efter lite mer gemenskap med andra?
Är du beredd att engagera dig för att det ska bli verklighet?

Om du svarar ja på frågorna tror vi att Kupan kan vara något för dig.

Detta är Kupan
Kupan är en HSB bostadsrättsförening med 52 vanliga bostadsrättslägenheter i olika storlekar
(2:or på 56,5 kvm, 3:or på 62-72,5 kvm och 4:or på 106,5-107 kvm).
Här bor ungefär 70 vuxna och 40 barn och ungdomar i två hus på sex våningar. Alla
lägenheter är fullt utrustade med kök, badrum, osv.
Kupan är också ett väl fungerande kollektivhus för alla åldrar, sedan starten 1986, och med
många gemensamma utrymmen: kök, matsal, minigym, lekrum, verkstäder och olika
utrymmen för barn, ungdomar och vuxna samt bastu och två välutrustade tvättstugor. Alla
dessa lokaler kan vi som bor i Kupan använda tillsammans.
Varje vardagkväll (förutom sommarlov och jullov) kan du äta hemlagad middag i Kupan för
en billig peng om du känner för det. Till Kupan hör också en trevlig trädgård och två stora
takterrasser högst upp i husen där man också kan umgås. Vi som bor i Kupan ansvarar alla
tillsammans för att sköta om vårt hus och alla de gemensamma sysslor som ingår.
I ett näraliggande garage finns också ett begränsat antal garageplatser att hyra för de som bor i
vårt hus.

Vad innebär det att bo i Kupan?
Att bo i Kupan betyder många nya möjligheter. Till exempel får du möta nya spännande
människor och har tillgång till stora ytor. Du slipper laga middag under veckorna om du vill.
Men det betyder också skyldigheter, som att du måste delta i matlagning, servering och disk
samt husets övriga skötsel.
Alla vuxna som bor i Kupan måste göra regelbundna arbetspass i köket (ca 5 x 2 timmars
köksarbete på 10 veckor) och städa något utrymme i huset (ca 1-2 timmar/månad) samt
trapphus och våningsplan (ca 1 gång/år), därtill en storstädnings- och en trädgårdshelg om
året. Alla dessa arbeten är schemalagda. Men knappast mycket om man jämför med all tid det
tar att laga middag och diska hemma!
Periodvis bör du även kunna delta i styrelsearbetet eller i någon av de många grupper som
sköter matplanering, städplanering, fastighet, trädgård, mm. Alla behövs för att Kupan ska
fungera! Men du avgör själv om och när du har tid och möjlighet att vara med i dessa
gruppers arbete.

Kontakta oss gärna!
Vill du veta mer, kontakta gärna Kollektivhusföreningen Kupans styrelse på mejl:
khfstyrelsen@brfkupan.se

