Beslutsunderlag inköp av bord

Loppisborden är som bekant slitna och börjar bli få till antalet så det är dags att köpa in nya. De
gamla träborden vet ingen egentligen vem som köpte och varför men bra var de! Vi kompletterade
för ett tag sedan med plastbord av lite bristfällig kvalitet men de var populära för att de är relativt
enkla att hantera. De har dock slitits ut relativt snabbt så nu återstår bara typ 10 bord av de
ursprungliga 30 vi köpte in.
Viss efterforskning har gjorts genom kontakt med bland annat idrottshuset där de har fungerande
plastbord som används relativt ofta och vaktmästaren där rekommenderar dem. Borden vi har tittat
på har nästan dubbelt så tjock stomme och bör därmed vara betydligt tåligare än de gamla
plastborden då det är stommen som är problemet.

Antal bord inköpta

ca 30st

Kostnad ”gamla” plastborden

ca 500kr + moms / bord

Antal plastbord kvar efter 3år

10 st

Bordsalternativ 1, Premium från ELJs möbler

Kostnad 30 bord 32 250

Kostnaden ligger på 860 kr + moms, borden ser ganska snygga ut vilket borde tilltala hyresgäster på
festsidan. De ska tåla att sitta på kanten på och behandlas ganska hårdhänt, vilket jag misstänker är
orsaken till att en del bord slits / går sönder på festsidan av verksamheten. Vikten på dem är 16 kg,
lättare än gamla träborden men tyngre än ”gamla” plastborden.

Bordsalternativ 2, Event från ELJs möbler

Kostnad 30 bord 28 500

Kostnaden är 760kr + moms Liknande konstruktion som vi har på våra nuvarande plastbord men med
kraftigare stomme.
Bordsalternativ 3, Budgetbord från random bordsförsäljare

Kostnad 30 bord 18 750

Det är givetvis möjligt att köpa ännu billigare bord, men då får vi snart byta ut dem igen och stå ut
med klagomål på bordens kvalitet med jämna mellanrum.
Själv förordar jag nog alternativ ett, Premium. Då de verkar vara både trevligare att titta på och
tåligare. Det blir ett par kilo tyngre än de andra alternativen men fortfarande betydligt lättare än
träborden.

Därför föreslår jag
Att styrelsen ger i uppdrag till SamSam (Samlande Samordnare) att köpa in 30st bord
av typen premium from ELJ

