Företaget Bharat Forge har åt Möckelnföreningarna upplåtit ett hus med ca 10 kontor plus en
samlingssal med plats för ca 25-30 personer. Huset ligger i anslutning till industriområdet Kilsta.
Möckelnföreningarna vill veta om det fnns något intresse hos föreningar i Karlskoga och Degerfors att hyra en
lokal och att vara med i skapandet av ett Föreningarnas hus.
Möckelnföreningarnas kommer att hyra ut 6-7 kontor i huset till föreningar permanent. Övriga kontorslokaler
kommer innehålla konferensrum, kopiator/skrivarrum och mikrokontor. Den förening som inte har behov av ett
eget kontor/kansli kan hyra ett mikrokontor. Där får föreningen ett eget skåp för sina handlingar och kan tillfälligt
nyttja en arbetsplats.
Husets gemensamma ytor (samlingssal, konferensrum, materielrum, pentry och mikrokontor) ska vara tillgängliga för alla
Möckelnföreningarnas medlemmar, oavsett om de hyr permanent eller om de tillfälligt önskar nyttja lokalerna
för arbete, möten eller andra sammankomster.
I samlingssalen fnns det tillgång till projektor och duk. Där kan t.ex. årsmöten, informationsträfar m.m. hållas.
Samlingssalen ska också fungera som ett personalrum och ett rum för fka, spontan samvaro och nätverkande.
Vilka får hyra lokal i Föreningarnas hus?
Möckelnföreningarna öppnar härmed för intresserade föreningar att anmäla sitt intresse av att hyra kontor i
Föreningarnas hus. Styrelsen kommer dels att ta hänsyn till den förening som först anmäler sitt intresse, dels till
att skapa mångfald i huset. Möckelnföreningarna tror att mångfald berikar. Därför kommer det prioriteras att
föreningar med olika verksamhetsinriktningar (idrott, kultur, socialt) fnns representerade. Vidare kommer
hänsyn även att tas för att skapa mångfald vad gäller ålder, kön och etnicitet.
Målet med Föreningarnas hus är att föreningar ska kunna hjälpa och dra nytta av varandras verksamheter. Att
dela på gemensamma ytor, lokaler, utrustning m.m. är kostnadsefektivt. Genom nätverkande med andra kan
nya idéer och nya samverkansformer uppstå. Föreningarnas hus ska präglas av öppenhet! Alla ska känna sig
välkomna, både de föreningar som hyr permanent och de som önskar nyttja faciliteterna tillfälligt. Att vara
delaktig och ta ett gemensamt ansvar i Föreningarnas hus kommer därför att vara ett krav och en förutsättning
för den förening som önskar hyra eller nyttja huset och dess faciliteter!
Drift och underhåll
Möckelnföreningarna kommer att driva Föreningarnas hus tillsammans med Föreningen Funkis. Funkis kommer
att stå för vaktmästeri, underhåll och städning.

För intresseanmälan, frågor eller önskad visning kontakta:
Emil Lundkvist
Verksamhetsutvecklare
070-2021335
emil.lundkvist@folkbildning.net

