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Kära medlemmar!
Sopsortering – kasta rätt!
Föreningen har fått en höjd sophämtningskostnad pga att vi inte kastar rätt.
För att få ned den kostnaden är det viktigt att du kastar dina sopor i rätt behållare.
Det finns ett sopskåp för matavfall i varje ände av föreningens hus, på kortsidan
Tulegatan 4 och vid garagen Engholmsgatan 28-30. Där finns också 2 + 4 skåp för
vanligt hushållsavfall. Skulle det vara fullt i det sopskåp du låser upp – välj ett
annat! Det är när det ramlar över ”vanliga” hushållssopor i matavfallsbehållaren
som vi fått bakläxa på vår sopsortering och sophämtningskostnaden mer än
fördubblats. Hjälp till att spara föreningens pengar med andra ord!

Parkering
Det är många som parkerar på gatan, det blir trångt. Är det så att du har en parkeringsplats vill
styrelsen uppmana till att alltid använda den när du behöver ställa ifrån dig bilen. Har du en
parkeringsplats som du inte utnyttjar ber vi dig säga upp den så att nästa medlem i kön kan få hyra den
i stället.

Förvaring av sommar- och vinterdäck
Det har framförts önskemål om att få utnyttja de gamla soprummen till att förvara vinter- resp.
sommardäck i. Är du intresserad? Skicka ett mejl med namn och lägenhetsnummer till
info@kornaren.se eller ring Mia Skogsberg 070-209 76 75.

Gården
Arbetet med att förnya vår utemiljö är nu avslutat och slutbesiktning har
genomförts. Till våren kommer vi att komplettera gårdarna på framsidan med fasta
bord, beskära alla syrener samt bygga en grill på baksidan. Vi kommer också att
beskära kastanjerna på Engholmsgatan samt den stora linden på innergården.
Övriga stora träd på baksidan tillhör Karlstads kommun, dem kan vi inte göra något
åt utan kommunens tillåtelse.
Odlingsintresse
Styrelsen vill bilda en odlingsgrupp och efterlyser intresserade till den. Se mer information i det
bifogade bladet.

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.

Stäng dörrar och fönster
Hjälp till att hålla föreningens energikostnader nere genom att hålla fönster och dörrar i trapphusen
stängda. Extra viktigt nu när det börjar bli kallare ute.

Brandvarnare och tända ljus
Nu i advents- och juletid vill styrelsen uppmana er till att se över era brandvarnare, kolla att de
fungerar och byt gamla batterier om så behövs.
Tända ljus kan orsaka brand – kom ihåg att släcka levande ljus i de rum du lämnar. Utse gärna en
ljusvakt i familjen!

Till sist…

God Jul och Gott Nytt År!
Styrelsen
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