Nya funderingar motionsrum Trädriket 30/1 2020

Janne Oskarsson B1203

Hej!
Nya funderingar kring motionsrum Trädriket.
Frågan i sin helhet känns mycket positiv och redan finns det ett bordtennisbord som köptes in
under hösten.
Tyvärr har detta kanske gått lite för fort och vi har inte sonderat alla våra utrymmen
tillräckligt noga samt vilket som kan vara det mest lämpliga ur flera aspekter.
Jag själv å Rune har hela tiden varit inriktad på att motionsrummet ska vara i rummet mot
Solventilsgatan, i dagsläget har detta ändrats av olika skäl å rummet närmast garaget har blivit
aktuellt istället av olika skäl.
Visst så kan det vara MEN.
Dessa två cykelrum är mycket utnyttjade av medlemmarna i husen pga att de är lättillgängliga
samt att de kan nås med lätthet från två håll. Till skillnad från JRP 3 Därför ser jag dessa rum
NU idag som mycket värdefulla utrymmen för medlemmarnas cyklar.
Det vore oklokt att belamra något av dessa pga dess användning anser jag i Nu läget.
Och jag/vi har nog inte tänkt igenom hela händelse förloppet i sin helhet tidigare utan bara
tänkt i endera riktningen kring dessa rum.
Denna fråga måste ju självklart besvaras och förstås av våra medlemmar och som med all
säkerhet nyttjar dessa lättillgängliga cykelrum.

Ny tanke:
Efter lite inventering så har jag kommit fram till följande förslag som jag anser är bättre för
oss Alla i flera syften.
Cykelrummet i JRP 1 gäller det

Varför detta?
Ø Dåligt utnyttjat endast ett fåtal cyklar i dessa två rum
Ø Svårt att komma in i pga passering av tre dörrar

Fördelar med detta rum

6,5 m2 större area sammanlagt än tidigare tänkt rum
Innehåller två olika rum med en öppning emellan men endast en dörr att komma in i
Gemenskapen att träffas finns kvar.
De olika aktiviteterna som pågår kommer inte att behöva störa varandra på samma sätt
som i ett stort å enskilt rum.
Ø Varje aktivitet får större Area
Ø Ett cykelrum som inte används så mycket kommer att nyttjas
Ø Boende i JRP 1 får tillgång till ett mer lättåtkomligt cykelrum
Ø
Ø
Ø
Ø
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Ja det var mina nya tankar kring ett blivande motionsrum för oss alla i Trädriket. Och hoppas
att detta ska bli bra samt att alla blir nöjda. Men det är viktigt att ta en funderare vilket
alternativ som gynnar oss alla i Trädriket å därför bör alla vara införstådda med vad som ska
hända framöver.
Men även om inte allt idag är klubbat å klart kan ju pingisbordet kunna stå uppe så länge å
kunna utnyttjas.
Hälsningar Janne Oskarsson B 1203

Bakgrund motionsrum
On Sat, 1 Jun 2019, 18:26 Janne Oskarsson, <janne.oskarsson@hotmail.com> wrote:
Hej. Vore så trevligt om VI kunde göra om det ena stora cykelrummet till ett Gym samt ett
bordtennisbord. Detta finns möjligheter för å skulle öka gemenskapen mer i föreningen. Vem
fixar Det? Det finns många i huset som kan bidra till mycket. Har pratat med några å de gillar
idén . Som sagt jag är bortrest fyller 70 vårar så jag kan inte lyfta det på plats därför dessa
rader.
Ha d bäst// Janne B 1203
Skickat från min Samsung Galaxy-smartphone.

-------- Originalmeddelande -------Från: Styrelsen - Brf Trädriket <styrelsen@brftradriket.se>
Datum: 2019-06-12 04:26 (GMT+01:00)
Till: Jan-Åke oskarsson <janne.oskarsson@hotmail.com>
Rubrik: Re: Tanke till Årsmötet. Aktivitetsrum
Hej Janne,
Jag håller med det vore trevligt.
Ska diskutera ämnet med övriga styrelsen igen, tyvärr är det för sent för en motion men det
kanske finns möjlighet för den nya styrelsen att ta ett sådant beslut bara de gör en
"undersökning" om intresse först.
Ha det fint Janne!
Mvh,
.:Adrian
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Från: Janne Oskarsson [mailto:janne.oskarsson@hotmail.com]
Skickat: den 12 juni 2019 09:00
Till: Styrelsen - Brf Trädriket <styrelsen@brftradriket.se>
Ämne: Re: Tanke till Årsmötet. Aktivitetsrum

Hej. Bra . Lyft frågan å rösta så vi inte förlorar ett år. Utan att fråga så kan säkert Rune å jag
hålla i det. ( Om Rune ställer upp i detta så hänger jag på) sedan kan vi med all säkerhet få
hjälp av flera när det behövs. Detta vore Nice för en go gemenskap är min uppfattning. Goa
möten genom olika aktiviteter i detta rum
.// Ha d gott Janne. Ps tyvärr är vi borta när
mötet är då.
23/ 1 -20
Hej på er igenJ
Jag skickar över en kopia av mina mail sedan förra året om idén kring ett motionsrum. Som ni ser så
fick jag ett svar i fjol av Adrian.
Jag köpte in ett bordtennisbord till ett bra pris i höstas till föreningen efter ok från styrelsen. Och jag
har haft ute en offert kring inköp av mtrl till ett nytt golv. Har haft kontakt med Pontus och Rune
kring detta.
Självklart måste detta klubbas i rätt ordning men för att inte allt ska stå still så kunde vi börja
utrymma cykelrummet snarast och ställa upp bordtennisbordet för användning.
Just nu bor vi på Orust detta året men jag är beredd att komma ned och hjälpa till att fixa detta under
ett antal dagar med start den 1 februari. ( frugan är bortrest och då kan jag vara på plats å jobba med
detta å Rune är likaså positiv till detta.
Men det finns fler i huset som vill hjälpa till vet jag kring detta.
MEN jag vill inte lyfta detta på vår F-book sida för jag har ingen formell rättighet till det anser jag
utan detta måste bestämmas av er i styrelsen.
Så därför ber jag om ett svar från er omgående om vi ska gå igång med detta NU. Eller ska det stå i
träda till hösten?
Att utrymma cykelförrådet i dagsläget är ingen stor sak men medlemmarna i huset måste få besked
från ER i så fall och varför.
Bordtennisbordet står klart för användning nere i garaget.
Ha d gott å återkoppla snarast så kommer jag ned till Kville å hjälper till med detta.
Med vänliga hälsningar // Janne Oskarsson B 1203

