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För boende inom Riksbyggens bostadsrättsförening Karlskronahus 4

Årsmötet:
Den 8 februari hade vi vårt årsmöte. Följande personer blev för perioden
februari 2012–februari 2013 valda av stämman till olika uppdrag:
Styrelse
Per Larsson, ordförande
Bo Hansen, vice ordförande
May Gulis, sekreterare
Tommy Svensson, ledamot
Christer Hillerström, ledamot Riksbyggen
Sven-Olof Gummesson, suppleant
Bent Hansen, suppleant
Michael Johansson, suppleant
Ulf Sjögren, suppleant
Ann-Charlott Johansson, suppleant Riksbyggen
Valberedning
Carina Alm
Maud Lexhagen
Festkommitté
Carina Alm
Monika Gummesson
Maud Lexhagen
Jeanette Pettersson
Revisorer
Annika Annemark, ordinarie
Kaj Petersson, ordinarie
Ernst & Young AB, auktoriserad revisor
Kerstin Nilsson, suppleant
Gunnar Petersson, suppleant

Styrelsen vill också passa på att tacka dem som under året gjort en insats
för föreningens bästa!

Brandskydd:
För att förstärka vårt brandskydd så har en branddörr till barnvagnsrummet i
Byggmästaregatan 2 A monterats. Stigarledningarna i höghusen ska provas och
skyltar som saknas ska sättas upp.

Balkonger:
Efter att en bit betong har lossnat från en balkong så kommer en kontroll av
balkongerna att göras. En åtgärdsplan för att undvika olyckor ska tas fram.
Eftersom putsen också har släppt på pelarna och det finns flera sprickor i
fasaderna så kommer en renovering av fasaderna på låghuset att behöva göras.
Styrelsen arbetar också med att utforma en enhetlighet av uteplatserna bakom
Byggmästaregatan 2.

Bastu- motionslokalen:
Efter önskemål från medlemmarna så finns nu möjlighet för kvinnor att utöver
familjebastun, basta på onsdagar mellan 16.00–21.00. Kostnad för att nyttja
lokalen är 300 kr/år + 200 kr. för nyckeln. Nyckelavgiften återfås vi
återlämnandet. Kontakta Bo Groth tel. 843 53.
Öppettider bastun:
Familjer och enskilda: Torsdagar och söndagar 16.00–21.00.
Bokning sker i boken innanför den ”Vita dörren”.
Kvinnor: Onsdagar 16.00–21.00. Ingen bokning krävs.
Män: Fredagar 16.00–21.00. Ingen bokning krävs.

Tilluftsdon:
Ett prov med ombyggda tilluftsdon görs i två lägenheter. Om det visar sig att det
blir en klar förbättring mot nuvarande golvdrag så kommer en enkät bland
medlemmarna att göras. Enkäten kommer sedan att utgöra ett underlag för en
ombyggnad där behovet finns.

Övrigt:









En besiktning av lekplatsen är beställd.
Röjning av sly inom området pågår i egen regi.
Fasadtvätt av Byggmästaregatan 3 är beställd.
Lilla affärslokalen är uthyrd till Catus, som även hyr den stora
affärslokalen.
Fixargruppen, som utför div. arbeten för föreningen, behöver
förstärkning. Kontakta Tommy Svensson tel. 501 24.
För uthyrningen av samlingslokalen ansvarar Carina tel. 0708-49 85 28
och Monika tel. 0766-47 80 78.
Ett energisparprogram håller på att tas fram.

Enligt styrelseuppdrag
Per Larsson, ordförande.

