
      
Info-Bladet nr 2/09                                          2009-04-02 

För boende inom Riksbyggen bostadsrättsförening Karlskronahus 4  

 

Riksbyggen Dag och Natt – tel 0771 - 860860 

Lägg det numret på minnet. Dit kan du ringa hela dygnet om de mesta frågor. Du kan göra 

felanmälan och ställa frågor om allt från avier till driftinformation. 

 

Riksbyggens fastighetsskötare har flyttat från Arkitektgatan till Lagmansgatan 26. 

 

Hyresgäst till affärslokalen! 

Föreningen har nu fått ny hyresgäst till Affärslokalen. Det är Catus AB som kommer att 

bedriva verksamhet där. Lokalen håller nu på att renoveras och anpassas för att till hösten bli 

en framtida produktionsanläggning för chokladbaserade bakverk.  

 

Dags för vindsröjning och vårstädning. Container för grovsopor är på plats t o m onsdag 

den 8 april. Elektroniska produkter såsom TV, datorer etc får inte läggas i containern, inte 

heller byggavskräde från renoveringar.   

 

Uthyrningslägenheten. Dygnsavgiften för uthyrningslägenheten har höjts något.  

Följande gäller fr o m 1 april: 150:- för en person, 250:- för två personer och 300 kronor för 

tre personer eller fler. 4 bäddar finns plus en barnsäng.  

 

Brandskyddsregler för föreningen har utformats. Bifogas detta blad.   

 

Fixargruppen med Bernt Pettersson, Lennart Hansson, Bo Groth och Mikael Pettersson och 

har utökats med Stefan Gulis och Sven-Olof Gummesson. Välkomna i gänget! Men fler är 

välkomna. Är du också intresserad? Kontakta Tommy Svensson, tel 0455-501 24.  

 

Upphandlingsunderlag för byte av balkongfönster/dörrar till låghusen tas nu fram.  

 

Vårträff med aktiviteter o korv. 

En eventuell vårstädardag för boende planeras framöver. Planering pågår. Vi återkommer. 

     

Fem nycklar - Varje bostadsrättsinnehavare har tilldelats fem nycklar, som måste överlämnas 

vid överlåtelse. Tänk på det när du överlåter lägenheten eller när du har köpt.  

 

Bostadsrättstillägg, som är ett tillägg i Hemförsäkringen, betalas gemensamt av bfr 

Karlskronahus 4. Hemförsäkring skall dock var och en teckna själv.  

 

Bopärm skall finnas i varje lägenhet. I den finner du information om sådant som är bra att 

veta för dig som bor i bfr Karlskronahus 4. Där kan också du sätta in ny information. 

 

                V.g.v. 



Kontakter bfr Karlskronahus 4 Tel nr 

 
Felanmälan (även jour)   0771-860860  

 

Vicevärd Håkan Claesson   30 81 95  

hakan.claesson@riksbyggen.se 

 

Fastighetsskötare Christer Hillerström   0703-381465 

christer.hillerstrom@riksbyggen.se  Expedition: Lagmansgatan 26 

 

Brandskyddskontrollant Per Larsson  0731-407430 

 

Samordnare fixargruppen Tommy Svensson 501 24, 0734-342721 

 

Samlingslokal, uthyrning  

Ann-Kristin Pettersson   82910, 0709-264450 

Per Larsson    0731-407430 

 

Samlingslokal, översyn, Bo Hansen  81891, 0734-200508 

 

Övernattningslägenhet, uthyrning Stig Nilsson 17140, 0708-117140 

   

Tvättstugegrupp (inte felanmälan) 

Yvonne Andersson   18052 

Birgitta Hultquist   18824 

 

Bastu, motion, bordtennis   

Medlemskort, nyckel, Bo Groth   84353 

 

Styrelse  Tel  e-post 

Maud Lexhagen, ordf 20229   maud.lexhagen@telia.com 

Patrik Nilsson, v ordf 0706–235230  patrik78@gmail.com 

Mats Nelson  48578     nelson3010@hotmail.se 

Tommy Svensson 50124   tommy.l.svensson@kockums.se 

Håkan Claesson, Riksb.    30 81 95  hakan.claesson@riksbyggen.se 

Suppleanter: 

Maj Gulis,sekr         339238    may.gulis@bth.se 

Per Larsson, v sekr    0731–407430  pellelarsson@comhem.se 

Ann-Kristin Petersson  82910     ann-kristin.pettersson@ltblekinge.se 

Bo Hansen               81891   boazzz130@hotmail.com 

Lotta Johansson, Riksb.     30 81 89  ann-charlotte.johansson@riksbyggen.se 

 

 

 

 

 
 

      Styrelsen önskar alla boende en riktigt GLAD PÅSK1 
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