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Kära medlemmar!
Gården – status
Som alla märkt har det inte blivit någon byggstart av vår utemiljö än. Anledningen till det är att
det ursprungliga förslaget blev för dyrt och omfattande. Vi har konsulterat Hushållningssällskapet i Värmland och fått ett nytt förslag som tar vara på en del av de växter vi redan har
och därmed blir betydligt billigare. I förslaget ingår också ett litet antal odlingslådor där
intresserade kan odla för eget bruk. Byggstart är planerad till våren 2014.
Styrelsen efterlyser nu dig som är intresserad av att få disponera en odlingslåda.
Styrelsen efterlyser också dig som är intresserade av att ingå i en ”trädgårdsgrupp” med
uppgift att sköta om gemensamma sommarplanteringar och viss ogräsrensning.
Kryssa för ditt intresse på den gröna lappen och lägg den i den vita brevlådan utanför
samlingslokalen.

Cykelrensning
För att råda bot på trängseln i cykelrummen kommer vi att genomföra en
cykelrensning. De cyklar som inte är märkta med namn och
lägenhetsnummer SENAST den 3 november kommer att samlas in och köras till
”mellanlagring” hos HSB. Efter tre månader kommer cyklarna att gå till återvinning.
Du märker din cykel genom att skriva namn och lägenhetsnummer på den bifogade röda
lappen och sätta den väl synlig på din cykel (extra lappar kan hämtas på anslagstavlan i
samlingslokalen). Det gäller även de cyklar som förvaras utomhus!
Om din cykel blir bortforslad tar du kontakt med någon i styrelsen så ska vi hjälpa dig att få
den tillbaka.

Balkongrökning
Visa hänsyn till dina grannar – rök helst inte på balkongen. Vi har ett ventilationssystem som
hämtar friskluft till lägenheterna på balkongen och för en icke-rökare är det inte trevligt att få in
cigarettröken i lägenheten. Extra känsligt är det också för den som är allergisk mot röken.

Tvättstugorna
Vet du var du har din bokningscylinder? Sitter den kvar på en tvättid som du inte tänker
utnyttja? Ta gärna ett titt på bokningstavlan utanför din tvättstuga och parkera din
bokningscylinder om du inte tänker utnyttja tvättstugan.

KörnarPosten utges av styrelsen i Brf Körnaren för att informera om vad som händer och sker i
föreningen. Frågor om innehållet kan ställas till ordförande i föreningen, Susanne Kielba, Tulegatan 4.

Samlingslokalen och gästrummet
Styrelsen har rensat bort skräp och trasiga möbler från samlingslokalen, köpt in två nya
kylskåp och en diskmaskin till köket. En ny TV kommer inom kort att köpas in. Kvar på
åtgärdslistan står målning av lokalen.
På åtgärdslistan står också att bygga ett duschrum i anslutning till gästrummet. Någon tidsplan
är ännu inte fastställd men vi hoppas att kunna få det klart under nästa år.
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