
Gemensamhetslokalen Blåvalen BRF

Gemensamhetslokalen
I markplan Nordostpassagen 36 har föreningen en gemensamhetslokal.

Lokalen fungerar som fastighetsexpedition och rum för Blåvalens styrelsemöten – men kan också bokas för t.ex. föreningsmöten, 
klädbytesdagar, bokcirklar och barnkalas.

Om du vill boka lokalen; kontrollera först i kalendern på föreningens hemsida att det är ledigt, och maila sedan till lokalen@blavalen.se 

Öppet Hus torsdagar 17.30-19.00
Välkomna in för att ta del av och påverka hur lokalen ska utformas och vilka aktiviteter som ska bedrivas här. Olika önskemål har kommit in 
under 2018 och nu kommer vi att utveckla dessa:

Fixarverkstad för reparation, re:design och workshops•	
Skapar- och utställningsverksamhet•	
Ägodelaevent för att dela-byta-skänka prylar och tjänster•	
Föredrag (önska gärna tema/föredragshållare)•	
Möteslokal•	

Fixarverkstad – med plats för:
att reparera och uppgradera dina prylar•	
att byta, låna och dela verktyg, utrustning och kunskap med andra. •	
inspiration och tips kring Re:design av kläder och möbler•	
kursverksamhet •	

Vi söker Dig som är intresserad av att vara med och forma denna verksamhet!

Varför gör vi detta?
Vi har under 2018 fångat upp önskemål och behov av att kunna ha ett oömt ställe att genomföra diverse renoveringsarbeten, gärna 
gemensamt med andra.  Att förlänga livet på sina prylar och dela resurser med varandra har många positiva effekter.

Kanske har du saker du kan dela med dig av? Visst kan vi få många saker att användas av fler?•	
Kom gärna med tips om vad du kan låna ut eller något som skulle vara bra att ha ett gemensamt ägande kring.•	

Hör av dig till fixa@blavalen.se och anmäl ditt intresse.

Skaparverkstad  – plats för kreativ verksamhet
Lokalen passar väl för olika former av skapande verksamhet. Vi välkomnar öppna aktiviteter med skapande i centrum.•	
Har du ett eget event som du vill genomföra här? •	
Känner du någon som vill hålla workshops eller kurs som är öppen för boende i Blåvalen?•	

Hör av dig till fixa@blavalen.se och anmäl ditt intresse.

Odlargruppen
Vi är några boende i BRF Blåvalen som har startat en intressegrupp för odling i både egen och gemensam regi; varmt välkomna att vara med!

Förutom att ge tips och idéer för den egna odlingen har vi växtbytardagar och en gemensam odling vid grillplatsen – som vi planerar att ta 
form och fart nu under våren. Man är med i den omfattning man önskar, du förbinder dig inte till något genom att gå med. 
Är du intresserad?  Hör av dig till odla@blavalen.se

Cykelklubben
Cykelklubben är föreningens klubb för cykelmeckning.  Vi har en egen cykelverkstad och många kunniga medlemmar.

Alla som är intresserade av cyklar är välkomna! Vare sig man bara vill lära sig att fixa punka på sin cykel eller vill stylea om sin cykel helt.

Är du intresserad? Hör av dig till cykla@blavalen.se

Bilden kommer från Naturskyddsföreningens hemsida.


