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Kära medlemmar!
Sopsortering
Styrelsen vill åter uppmana till att ”kasta rätt”. Det finns inga mellanväggar i sopskåpen, blir det
fullt i en behållare ramlar det lätt över till nästa. Det blir ett problem när vanliga hushållssopor
ramlar över i matavfallsbehållaren. Föreningen – vi alla – får betala en högre avgift för
sophämtningen när det inte är rätt sorterat.
Alltså: är det fullt i ett sopskåp – gå till nästa, är det fullt där med så finns det fler sopskåp att
välja på.
Dessutom vill vi påpeka att den sopbehållare som står utanför samlingslokalen inte är till för
annat än sopor från just samlingslokalen. Övriga hushållssopor hör hemma i sopskåpen på
gaveln Tulegatan 4 eller vid garagen bakom Engholmsgatan 28.

Gården
Jordstänket förorsakat av droppet från skärmtaken har åtgärdats genom att en del av jorden i
rabatterna grävts ur och ersatts med singel. Förhoppningen är att den jord som ska ligga i
rabatten gör just det och inte rinner ut på gångvägen eller stänker upp på balkongskärmarna.
Fasta bord till sittplatserna utanför Engholmsgatan 26 och 28 är beställda. Vi hoppas på snar
leverans.
Boulebanan
Inom kort kommer det att finnas bouleklot att låna för den som önskar
prova vår fina boulebana.
Kanske kan vi dra igång en föreningsturnering? Kontakta någon i
styrelsen om intresse finns!
Grillplatsen
Skärmarna vid grillplatsen har klarat vintern dåligt. Reparation är beställd.
Odlingslådorna
Odlingslådorna är nu utdelade till dem som anmält intresse och en odlingsgrupp är bildad.
Föreningen har köpt in en kompost avsedd för avfall från odlingen, som kommer att placeras i
anslutning till odlingsområdet.

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.

Belysning
Som ni kanske har uppmärksammat har all utomhysbelysning bytts ut till bättre och
energisnålare alternativ.
Samma sak kommer att ske med belysningen i alla trappuppgångar.

Däckförvaring
Du som önskar förvara dina vinterdäck i något av de gamla sopskåpen tar
kontakt med vicevärden på HSB som fördelar och upprättar kö om intresset är
stort. Däcken ska inte förvaras i cykelrummen.

Gamla sopskåpen – målning
Du som hyr däckförvaringsskåp – de behöver målas! Ta kontakt med Per-Inge Trangärd för att
få material till målning.

Årsstämma
Föreningens årsstämma genomförs den 3 juni kl 18.30 i samlingslokalen, Tulegatan 4.
Föreningen bjuder på smörgåstårta, dryck och kaffe. Anmälan om deltagande senast en vecka
före stämman. Separat kallelse kommer.

Körnarposten per mejl?
Vi vill spara skog och slutar dela ut KörnarPosten i alla brevlådor. I fortsättningen kommer
KörnarPosten bara att sättas upp på anslagstavlorna i entréerna och läggas ut på föreningens
webbplats kornaren.se.
Du som vill ha KörnarPosten per mejl skickar ett meddelande med din e-post till
info@kornaren.se
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