
Insamlingen Äntligen kök! 

Nytt kök i Kapellet – varför då? 

Köket i Kapellet, ELF Kristianstad, har efter hand blivit slitet och nergånget. De som ordnat mat eller fika 
där vet hur löst vissa lådor sitter, hur trångt det kan bli i diskhörnan och hur svårt det är att hålla köket 
riktigt rent. 

”Äntligen tisdag” och kyrkluncher har ytterligare förtydligat behovet av ett nytt och fräscht kök. Om vi vill 
fortsätta att regelbundet tillaga mat i köket måste samhällets krav på en bra köksmiljö uppfyllas. I 
dagsläget har vi egentligen endast tillstånd att servera enklare mat såsom mackor och dylikt. 

Kökets utformning och inredning bör underlätta att livsmedel hålls fräscha och inte kommer i kontakt 
med smuts och föroreningar. Därför bör ytorna vara släta, täta och lätta att rengöra såsom rostfritt, kakel 
och klinkers. Innertak, bänkar och hyllor bör utformas så att de underlättar att hålla köket rent. 

Efter att föreningen under en längre tid diskuterat frågan beslutade ELF:s årsmöte 2016 att köket av 
ovanstående skäl ska renoveras. 

Vad kostar då kalaset? 

Vi har kalkylerat med en budget på ca 625 000 kr och målet ser ut att vara inom räckhåll, om alla drar sitt 
strå till stacken! Ett par räkneexempel illustrerar detta: 

För att slippa låna pengar till köksbygget behöver vi få in ca 300 000 kr under sommaren.  

 Om 160 gåvogivare bidrar med 2000 kr vardera har vi raskt samlat in 320.000 kr. 

 Om 60 hushåll med >2 personer bidrar med 5000 kr per familj når vi 300.000 kr. 

Givetvis ska ingen behöva dra ett strå till stacken som är övermäktigt, utan var och en får ge efter sina 
möjligheter! 

… Å så har vi redan fått 200.000 kr i bidrag för ”Äntligen tisdag” från  
Sparbanksstiftelsen 1826. Tack för det Sparbanken! 

Lotteri 

För att göra det lite mer roligt och spännande startar insamlingen ”Äntligen kök” ett lotteri med fina 
vinster.  

Vinster som redan finns i lotteriet är  

 Att få låna Sven & Cecilias husbil en hel härlig semestervecka! 

 Att få äta upp Lars nyskjutna rådjur – konsumentförpackat! 

 Att få låna Sven-Inge & Ingas stuga en underbart solig vecka! 

 Julbord för två på Åhus missionsgård! 

Har du själv vinster som kan ingå i lotteriet så hör av dig till Sven Hammarberg eller Lars Persson. 

Lottdragning kommer att ske i samband med en Invigningsfest av köket i höst. 

Hur går insamlingen till? 

Du betalar in 1000 kr per lott till ELF:s plusgironummer _52 34 16-6_ senast den 31 augusti 2016. 

Märk betalningen med ditt namn och ”Äntligen kök!” så är du med i lotteriet.  

Hjärtligt tack för Din gåva! 

För styrelsen ELF Kristianstad 

Lars Persson (kassör), tel: 0706-500288, e-post: nyeby.gard@comhem.se 

Sven Hammarberg (ordförande), tel: 0709-205655, e-post: 
sven.hammarberg@ekhaga.se 
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