Tidsplan
Så länge kommunen är hyresgäst så ska fastigheten vara en samlingslokal - från ihus
styrelse.
Ambitiösa långsiktiga kulturplaner för framtiden (kultur monolit i kvarnen nere vid ån) men
husets situation är akut. Runa och Peter har slutat prata om en flytt eller renovering, pratar
numera bara om renovering.
Vi ska bjuda in övriga nämndemän till studiebesök på Ungdomens hus för att prata om våra
nuvarande lokaler, vår verksamhet, våra problem och våra framtidsplaner. Gärna också ha
ett samtal med medlemmar. Lämna över namninsamlingen.
Möten med Runa för att börja ta fram ett förslag, Vi får ett utkast den 13 juli, vi kikar på det
och så möts vi med Runa i början på augusti för att jobba tillsammans på det med våra
åsikter.
Avsiktsförklaring, kombinerad insats för renovering av huset. Vad tar kommunen på sig? Vad
tar föreningen på sig? Typ kontrakt så vi inte blir renovräka. Skrivs av Runa tillsammand
med UH och presenteras den 11 september till arbetsutskottet.
Fortsatt oro för att lokalerna inte kommer utnyttjas “optimalt”, öppna för att dela lokalen med
andra verksamheter på Ungdomens hus villkor (typ som med bilda eller changing attitudes)
Fortsätta med kontinuerliga samtal med kommunen även efter att krisen är avklarad
- Augusti:
Vi presenterar informellt förslag på huset 2.0 till nämndledamöter när vi bjuder in dem på
studiebesök
- 11 September:
Kulturnämndens arbetsutskott får det färdiga förslaget som tagits fram i samarbete med UH,
Runa mfl. och förmedlar till kulturnämnden (eventuellt med UH version som inte är lika
byråkratisk som bilaga)
- 23 September:
Beslut fattas
Skiter något sig tidsmässigt så händer samma sak i oktober
17 Oktober:
29 Oktober:
Besked om exil-lokaler
Fortfarande för tidigt att säga något konkret, renovera allt på en gång eller i sektioner?
Hänger på exil lokalerna kanske? VOX fortfarande på bordet (lol)

Kompromissa verksamheten under renoveringen, planera inför framtida verksamhet
Lokalernas skick
Runa ska ha möte med Ihus igen, vi får återkoppling från det så fort det är avklarat.
Studiebesök
Bjuda in kulturpolitiker, de som sitter i nämnden på studiebesök och lämna över
namninsamlingen
Från och med den 13 aug. (inte 15e eller 27e) sen eftermiddag (kolla att det inte krockar
med andra nämnd aktiviteter)
Respons på listan
Både peter och Runa tycker att förslagen är rimliga och bra. Maila kravlista till Runa:
runa.krehla@uppsala.se

