Projektet Porsö studentpub
I december 2011 upptäcktes det att Porsöns fritidsgård i Porsö centrum skulle läggas ner till
sommaren 2012. Kommunen hade beslutat om att förflytta den befintliga fritidsverksamheten
till Björkskatan istället. Med detta som grund inleddes ett samarbete mellan Geosektionen,
Maskinteknologsektionen, Datasektionen samt I-sektionen i mitten på januari 2012. Senare
inbjöds även en representant från Teknologkåren att delta. Projektgruppen består av en
representant från vardera sektion i samarbete med Teknologkårens Sociala enhetens
ordförande.
Samarbetet påbörjades då vi fann att etablerandet av en student pub i anslutning till LTUs
campus här på Porsön var något som många av våra medlemmar efterfrågade. Puben anses bli
en komplettering till dagens studentliv på Porsön och inte en konkurrent till det redan
befintliga.
Redan vid de första mötena diskuterades en intern vision fram samt formulerades. Vi i
projektgruppen vill att detta samarbete skall vara ett bevis på att det går att samarbeta med
varandra för att skapa nytt i vår organisation som sedan ska kunna vara en del av
organisationen i en längre framtid. Arbetet med Porsö studentpub skall utföras på begäran av
våra medlemmar och därmed även utformas efter deras krav och önskemål.
Nu cirka fyra månader in i projektet har följande skett:
NCC Constructions kontaktades i ett tidigt skedde då projektgruppen ansåg att det var viktigt
att skapa en uppfattning om hur lukrativt projektet var och att kunna nämna en eventuell
samarbetspartner vid ett möte med kommunen. Efter en kortare mejlkontakt hade jag, Eva
Tejler, ett personligt möte med personalchef Sverker Örmin, på NCC Constructions, region
Norrland. Han uttryckte direkt att de var väldigt positiva till projektet och ville inleda ett
samarbete. NCC gick vid detta möte med på att stå för all renovering av lokalen i fråga samt
en eventuell ombyggnation om nödvändigt.
Samtidigt kontaktade projektgruppen även SLUSK, Kirunasektionens studentpub, för att
undersöka hur deras verksamhet ser ut och vilka tillstånd de tillhandahåller.
I ett senare läge kontaktade vi Helén Wiklund-Wårell, Fritidschef på Luleå Kommun. Vi
frågade efter ett personligt möte med henne där vi kunde presentera oss själva samt vår idé.
Helén gav oss redan från början positiv feedback och erbjöd sig att undersöka saken vidare,
om det fanns en möjlighet att vi kunde hyra lokalen samt bedriva en pubverksamhet i den. För
några veckor sedan fick vi svar, vi får hyra lokalen, dock påverkas hyran beroende på hur stor
del av utrymmet vi väljer att hyra och att NCC inte får stå för ombyggnation då kommunen
redan samarbetar med en annan extern part. Projektgruppen fann efter vidare diskussioner,
samt rådfrågning av en byggnadsjurist, att lokalen inte behöver byggas om utom endast
renoveras, samt att inköp av inventarier krävs. Svar från Helén angående hyra väntas fås inom
kort.
Nyligen kontaktades även Nyckel Bryggerier för att se om det fanns ett intresse från deras
sida att samarbeta i projektet. Även här var svaret mycket positivt och ett möte med LarsOlov Johansson samt Nyckel Bryggeriers VD, Stellan Minnhagen, förväntas hållas i vecka 19
eller vecka 20.

Vi har kontinuerligt arbetat med ett förslag på hur verksamheten ska drivas i sin helhet. Och
vi har kommit fram till följande. En pubstyrelse, av fem stycken personer, skall tillsättas. Där
Sociala enhetens ordförande i Teknologkåren agerar ordförande och därmed
verksamhetsansvarig men ansvarar ej för den dagliga driften.
De övriga styrelseledamöterna skall utses av varje sektion, som deltar i projektet, och väljas in
via respektive sektions sektionsmöte. Hur nominering till posten skall ske är upp till
respektive sektionsstyrelse. Denna person kommer att bli en ”lagchef”. Varje lagchef
ansvarar för rekryteringen till sitt eget lag samt driften av puben. Varje sektion skall även
finansiera en alkoholutbildning för sin tillsatta lagchef. Inledningsvis beräknas puben vara
öppen 1-2 dagar i veckan med förhoppning till utökning vid ett senare tillfälle.
Projektgruppen träffas regelbundet och följande förväntas ske härnäst:
Ett kontrakt skall skrivas med NCC Construction där det ska specificeras vad vårt samarbete
innebär. Ett möte skall hållas, som ovannämnt, med Nyckel Bryggerier där vi skall diskutera
vad ett eventuellt samarbete oss emellan skall medföra. Vi inväntar svar från Helén Wiklund
Wårell angående hyran av utvalde delar av lokalen så att vi kan börja arbete med
finansieringen av studentpuben. Kontakt med studentpuben i Skellefteå skall etableras samt
har ett besök till verksamheten inplanerats vecka 20.

