
CHALMERS STUDENTKÅR

Kemiteknologsektionen Äskning - Stolar till
Nox

Motivation
Möblemanget i NOx har under åren blivit slitet och vi känner nu att det kommit till en
kritisk punkt där en investering är mycket nödvändig. NOx spelar en central roll för
umgänget på kemisektionen då det används för lunch, studier och andra evenemang. I
dagsläget ser vi i HÄKS hur stol efter stol går sönder eller blir mindre stabila. Vid
sittningar och andra evenemang, som kräver sittplatser, krävs det alltid att låna stolar från
andra utrymmen. Lokalens syfte och användbarhet är därför svårt att uppfylla i dagsläget.

Vi har även sett en ökning av människor som använder Nox under lunchen och skoltid och
anser därför att denna rustning är viktig för att behålla tillgängligheten och möjligheten att
använda vår sektionslokal för dess syfte.

Tidigare har möblemanget byts ut i etapper exempelvis 6 stolar här och 6 där vilket gjort
att vi i dagsläget har minst 5 olika modeller på stolar vilket ser väldigt oinbjudande ut för
de som vill hyra och använda sig av vår sektionslokal.

Vi i HÄKS anser att ett inköp av nya stolar är ett måste och vi har valt stolar som har en
metallram och med en stolsits som är i ett stycke. Eftersom detta är punkterna som stolarna
vi har går sönder och där störst slitage uppstår. Stolarna är byggda för lunchrum och har en
garanti på 7 år vilket gör att dessa kommer hålla bättre och längre än de stolar som vi haft.
Samt att dessa stolar kommer vara lätta att hitta liknande långt fram i tiden då dessa är en
typisk design på stolar.

Belopp
HÄKS äskar härmed 32350 kr  från Lokalfonden för inköp av 32 stolar från runelandhs till
ett styckpris av 1008 kr.
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