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För boende inom Riksbyggen bostadsrättsförening Karlskronahus 4  
 
Inför stämman 

Årsstämman hålls den 30 januari kl 18.30 i Samlingslokalen. Kallelse och årsberättelse 
har gått ut till alla medlemmar. Anmäl senast den 20 januari, om du kan närvara. Se 
kallelsen. 

 
Vill du vara med i styrelsen? Kontakta valberedningen! 

På stämman kommer sedvanliga val till olika poster att göras. Det handlar bl a om fyra 
styrelseledamöter, såväl ordinarie som suppleanter, valberedning samt trivselkommitté.  
Valberedningen söker därför personer, som är intresserade av att vara med i 
styrelsearbetet. Det är en angelägen uppgift med möjlighet att påverka sådant, som rör 
oss som bor i föreningen.   

 
Är du själv intresserad eller har du förslag på någon person, kontakta Maud Lexhagen, 
tel. 0730-920229 Eller Carina Alm, tel 0708-33 19 77. Hör av dig snarast, helst före 
den 26 januari.  

 
Samlingslokalen 

Samlingslokalen, som mestadels stått oanvänd under vardagarna, har nu fått ytterligare 
en hyresgäst. Detta står helt i linje med styrelsens ambition att hyra ut våra lokaler för 
att få intäkter. 

  
Vi välkomnar därför Natha Yogacenter, som nu hyr Samlingslokalen måndagar t o m 
torsdagar mellan kl 17.00-21.00 samt ett par timmar en söndageftermiddag i månaden.  

 
En torsdag i månaden, mellan kl. 13.30-15.30 disponeras Samlingslokalen av 
Träffpunkt Långö, en verksamhet som Karlskrona kommun står bakom. 

 
Under helgerna är Samlingslokalen som tidigare tillgänglig för boende i vår förening, 
när man önskar hyra lokalen för fester o.d. Vill du boka Samlingslokalen, kontakta 
Carina, 0708-33 19 77, Monica, tel 0766-47 80 78 eller Maud 0730-92 02 29. 

 
Bordtennis får spelas när lokalen är ledig. Bokning med telefonnummer ska göras i 
bokningskalendern.  

 
Vill du yoga?  Rabatt för medlemmar i Karlskronahus 4! 

Natha Yogacenter erbjuder 10 % rabatt för boende i vår förening. Pensionärer får 25 % 
rabatt. Intresserad? Maila yoga@natha.se eller ring 0455-19693. Uppge att du bor i brf 
Karlskronahus 4.  Info om kurser. www.natha.se 


