Bonus!

Alla som hjälper till med lokalfixandet: bygger, hämtar material, målar,
spacklar, bär, flyttar, städar, handleder osv får gratis medlemskap under en
månad. Detta gäller om man hjälper till minst 5 timmar (vid ett tillfälle).

KONTAKT
Vill du engagera dig i byggandet & fixandet? Grymt!
Kontakta Kiki på:
byggfix@kontrapunktmalmo.net
0701-477704
Vi har också en facebooksida – gå med där och bjud in fler!
http://www.facebook.com/pages/
Kontrapunkts-Byggbrigad/176299012410594
Eller kom förbi på våra byggdagar på onsdagar kl 12-20,
samling kl 12 på Västanforsgatan 21.
Adresser:
Kontrapunkt Kulturhus – Norra Grängesbergsgatan 26
Kontrapunkt Sociala Center – Västanforsgatan 21
www.kontrapunktmalmo.net

Kontrapunkt samarbetar med:

KONTRA

BYGG

Kontrabygg
Kontrapunkt byggs av folket för folket!
Kontrapunkt är under uppbyggnad...
Mycket har redan gjorts tack vare fantastiska insatser från föreningen Byggbrigaden och alla
andra som hjälpt till. Men det är fortfarande en hel del arbete kvar som behövs byggas och
fixas i lokalerna innan verksamheterna kan komma igång på allvar.
Med inspiration och stöd från Byggbrigaden, initierar Kontrakultur därför sin egna byggbrigad,
Kontrabygg, som tar vid och fortsätter arbetet med att färdigställa lokalerna med målsättningen
att kunna vara igång med verksamheter i båda lokalerna till sommaren.

Vad ska byggas?
Kontrapunkt Sociala Center, Västanforsgatan 21
Här ska det bl.a. byggas...
...ett stort kollektivt kontor med förvaringsloft och takfönster.
...ett litet konferensrum som kan även användas för utbildningar, filmvisningar och föreläsningar.
...ett litet bibliotek med förvaringsloft och angränsande fria arbetsplatser.
...en garderob, reception och hall med informationstavlor och sittplatser.
...ett enkelt mötesrum med förvaringsloft.
...en skiljevägg och scen i arrangemangsrummet.
Kontrapunkt Kulturhus, Norra Grängesbergsgatan 26
Här ska det bl.a. byggas...
...ett ljudisolerat rörelserum (för dans, yoga, teater m.m.) med förvaringsloft.
...två lager för resurscentralen ska byggas med mycket hyllor, skåp och breda dörrar.
...tre upphöjda arbets-/mötesrum med underliggande förvaringsutrymmen.
...ett fotolabb ska färdigställas och mörkläggas.
...ett tvättrum ska rustas upp och utrustas med tvättmaskin mm.

Regelbundna byggdagar varje vecka

Vi har gett oss fan på att ha lokalerna i stort sett klara till sommaren.
Därför behöver vi nu en massiv uppslutning för att hinna bli färdiga tills dess!
Den interna byggbrigaden håller i regelbundna byggdagar där vem som helst är välkommen att
hjälpa till. Man kan hjälpa till med allt från bygga, måla, spackla, putsa, städa, röja, och mycket
mer. Man kan även ansvara för att fixa brunch eller middag på byggdagarna!
Man behöver inte ha tidigare erfarenhet av bygg för att delta. Det kommer finnas handledare på
plats som kan vägleda, visa och hjälpa vid behov.
Onsdag är fasta byggdagar! Varje byggdag börjar med brunch kl 12 påVästanforsgatan 21 och
avslutas med middagsmöte kl 19. Allt eftersom fler engagerar sig, och fler handledare finns, kan
vi utöka dagarna till att bli flera.

Behov & materialinsamling

Detta kräver en stor uppslutning kring byggandet för att hålla tidsplanen. Så det som framförallt
behövs är folk!
Det behövs även folk med särskild kompetens (ex elektriker, VVS, ventilation, arkitekt, byggnadsingenjör mm).
Kontrapunkt byggs med få resurser och vi varken vill eller kan köpa allt byggmaterial vi behöver.
Därför behöver vi även regelbundet söka efter gratis material som bortskänkes och hämta det.
Till detta behövs chaufförer och peppade folk!
I materialväg behövs verktyg, reglar, gips, spånskivor, isolering, fönsterglas, dörrar, spik, skruv
mm. Kan du hjälpa till med något av detta – fixa gratis, kontakter på byggfirma, sett nåt på
Blocket etc -hör av dig!

För uppdaterad behovslista – se hemsidan, listor i lokalerna eller på
facebooksidan för Kontrabygg.

...en cykelverkstad med tillhörande cykelställ ska byggas.
...en målarhörna ska ställas i ordning med skiljevägg.
...ett allmänt arbets-/mötesrum med angränsande text- och bildverkstad med datorer.
...ett förvaringsutrymme för ”works-in-progress” med skåp och hyllor.
...ett kök med ordentlig köksutrustning och förvaring.
...en lounge med förvaringsloft och sittplatser.
...en reception med glasvägg och lucka.
...ett radiorum ska även utrustas.

Handledare

För att kunna få ordentlig fart på byggandet så behövs fler erfarna
snickare/hantverkare/byggare eller andra händiga människor för
att handleda det fortsatta byggarbetet på Kontrapunkt.
Som handledare tar man ansvar för ett byggpass, dvs. att under några
timmar eller en dag sätta folk i arbete, samordna arbetet samt ev. inköp.
Detta gör man med stöd och hjälp av Kontrapunkts byggsamordnare.
Skulle du kunna tänka dig detta eller känner du nån?
Snacka med alla du känner och hör er!

