Motion till BRF Trädriket 

Medlem: Adrian Edgren, Lägenhet: B1202

Motion för motionsrum i Brf Trädriket
Jag föreslår att genomföra en förändring på cykelrummet i JRP 1 så att detta kan bli ett
motionsrum för oss medlemmar i föreningen.
I förslaget ingår även att mötet ger mandat till styrelsen att till ändamålet använda en summa
pengar, denna bör inte understiga 150 000:-, för att ombyggnad ska kunna genomföras och
träningsutrustning till rummet inhandlas.

Bakgrund och motivering
Frågan har varit uppe under föregående års föreningsmöte och mycket positiv återkoppling
från flera medlemmar har inkommit sedan dess. Några undersökningar har gjorts samt har ett
bordtennisbord har köpts in under 2019 men det finns i nuläget inte uppsatt och momentum
har avstannat på projektet.
Efter en inventering av rummen så har det kommit fram att cykelrummet JRP 1 är det rum
som lämpar sig bäst. Orsakerna är som följer:
● Dåligt utnyttjat och endast ett fåtal cyklar i dessa två rum
● Tre dörrar att passera med cykel för att använda det enligt syfte idag
● Det är ett av de större cykelrummen i föreningen
● Innehåller två olika rum med en öppning emellan men dock endast en dörr att komma
in i hela utrymmet. Således kan man använda bägge rummen men ändå avskilja pingis
från övrig träning eller liknande.
● Boende i JRP 1 har via garaget tillgång till ett mer lättillgängligt rum (endast en dörr
att passera) i Solventilsgatan 7 hus.
Kostnaden för material till ombyggnad uppgår till ca 50 000, men det finns vissa oklarheter
beroende vilka ljudabsorbenter som väljs. Sedan tillkommer ytterligare kostnad för ca 2-3
veckors jobb för byggnation. Utrustning kostar ca 60 000:-, där har man tagit med följande
utrustning:
●
●
●
●
●
●

Löpband
Roddmaskin
Cykel
Crosstrainer
Skivstång
Vikter

●
●
●
●
●
●

Hantlar
Träningsbänk
Ställning för skivstång etc
Yogaboll
Yogamata
Gummiband

Men det går givetvis att justera denna lista efter den budget som sätts av mötet
___________________________
Adrian Edgren

2020-04-08
Göteborg _____________________
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