Äskningsguiden

Uppdaterad HT-2018

Äskningsguide för boenderåd
Vi på KOMBO har en äskningsfond som boende hos studentbostadsbolagen i Linköping
och Norrköping kan äska pengar ur för att hitta på olika aktiviteter. Detta är pengar som
kommer från det bidraget ni betalar vid varje hyra, totalt sju kr per månad och boende
varav 4 kr går till boråden och 3 kr går till äskningsfonden. Då det finns bostadsområden
som saknar boråd så blir det ett överskott av äskningspengar, så vi uppmuntrar alla
boenderåd att äska mer, vi vill inte ha en massa pengar liggande på hög!
Vi har endast två regler: Ett flertal boende måste kunna ha nytta/glädje av det man äskar
för (till exempel de boende i en korridor) och vi betalar inte för alkoholhaltiga drycker.
Projektet måste också vara något sånär rimligt, att äska för att bygga en olympisk pool i
källaren är det till exempel inte. I övrigt sätter bara fantasin gränser!
Exempel på tidigare äskningar: möbler till allrum, ny tv, brädspel, pizzafest, verktyg till
utlåningsverksamhet, kickoff på Prison Island, delfinansiering av bilköp, spelkonsol,
Luciafika, dekorationer, Go-Pro-kamera, filmprojektor, Gårdsfest m.m

Så hur gör man då?
Steg 1: Beskriv kort vad ni vill göra
Skriv några rader om vad ni vill göra och en uppskattning på vad det kommer att kosta.
Länkar till specifika produkter är alltid bra, om möjligt. Maila beskrivning plus eventuella
länkar till bomb@karservice.se.
Steg 2: Om godkänt - Köp in det ni äskat för
Ni får i regel besked inom två arbetsdagar om äskningen godkänts eller inte. Efter
godkännande är det fritt fram att skaffa det ni äskat för. Har borådet pengar att lägga ut
så betalas det med de pengarna (fakturan ska skrivas på borådet, inte KOMBO). Saknas
pengar kan KOMBO betala ut pengarna till borådet i förväg.
Steg 3: Skicka kopia på kvitto/faktura
Senast en vecka efter inköp vill vi ha en kopia av kvittot/fakturan till:
bomb@karservice.se, därefter betalar vi ut pengarna till borådets konto. Detta kan ta
några dagar. Kvitto/faktura ska skickas till oss också om vi betalat ut pengar i förväg.

Så enkelt är det! Informera gärna de boende i ert område om detta och tagga de till att
äska eller varför inte gå med i borådet? Vi på KOMBO hjälper gärna till!
Kontakta KOMBO’s boendeombud på bomb@karservice.se

