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För boende inom Riksbyggen bostadsrättsförening Karlskronahus 4  
     
Inglasning balkonger 
Funderar du på att glasa in din balkong? Då gäller följande: 

1. Önskemål anmäls till styrelsen skriftligt och med bifogad 
byggbeskrivning och uppgift om vem som ska utföra arbetet. 

 
2. Bygglov skall normalt sökas av den enskilda bostadsrättsinnehavaren. Men 
för att underlätta denna process har styrelsen beslutat att söka ett gemensamt 
bygglov för hela fastigheten och bekosta det, eftersom det är ekonomiskt 
fördelaktigt. 
 
3. Bostadsrättsinnehavaren står för kostnaderna av inglasningen. 
 
4. När reparationer/underhåll i föreningens regi behöver utföras på 
fastigheten svarar bostadsrättsinnehavaren för såväl kostnader som arbete, 
om inglasningen behöver tas bort under reparationstiden.  
 

Tvättstugerutiner 
Att ha väl fungerande tvättstugor och rutiner tycker vi att vi har. Men ibland kan det dyka 
upp en del frågtecken. Det finns dock regler att följa, bl a i  Bopärmen, flik 7 samt på 
anslag i tvättstugorna. Tänk speciellt på 

- att hålla bokad tvättid  
- att inte dubbelboka i onödan 
- att så långt som möjligt avboka tid, som inte kommer att användas 
 

Ingen plast i komposten!! 
I soprummet intill 2 C har upptäckts att kompostsopor lagts i plastpåsar. Det 
är absolut inte tillåtet och innebär att kommunen inte tar hand om dessa 
påsar. Kompost skall läggas i särskilda papperspåsar, som hämtas i 
miljöhuset.  
 
Generellt är det viktigt att vi följer våra rutiner för källsortering, som vi har 
informerat om så många gånger. I annat fall finns risk för att föreningens 
kostnader för sophantering skjuter i höjden.  
 

Container 22 april-5 maj 
Behöver du röja i dina utymmen?  Container för grovsopor kommer att finnas 
uppställd 22 april- 5 maj. Den blir placerad mittemot ingången till 
motionslokalen.  
 

Forts sid 2… 
Vårstädning 28 april, Märkning av cyklar och material mm, 
Lokalinventering, Brandskydd 

 
 
 
 
 
 



 
 
Sid 2 
 
Vårstädning 28 april 

Söndagen den 28 april äger den traditionsenliga gemensamma 
vårstädningen rum. Reservera den dagen för en insats i föreningen, som drar 
ner kostnaderna. Syftet är att städa gemensamma utrymmen. Ju fler som 
kommer, desto mindre betungande. Det är bra, om alla trappuppgångarna blir 
representerade. Vi avslutar som vanligt med lite förtäring.  
Särskilt program kommer att skickas ut. 

 
Märk cyklar och vagnar 

Inför städdagen, alltså före den 28 april, skall alla cyklar och vagnar i 
förråden vara märkta med namn. Omärkta grejer kommer att tas bort. 
 

Materiel i skyddsrum och gemensamma förråd  
skall också märkas med namn och med uppgift om hur länge man behöver 
utnyttja utrymmet. Observera att dessa utrymmen inte är avsedda för 
enskildas behov för förvaring av materiel/material. Som tillfällig lösning får 
man dock använda utrymmena kortare tid. Omärkt kommer att tas bort. 

 
Lokalinventering 
En inventering av lokaler, gemensamma utrymmen, p-platser, carportar, garage, el-
centraler, städförråd, matkällare, vindsförråd och driftutrymmen har skett. 
Som en följd av detta kommer följande att göras: 

- alla el-centraler hålls låsta 
- uppmärkning med objektsnummer på alla lokaler 
- uppmärkning av dörrar till gemensamma utrymmen 
- komlettering märkning p-platser 
- alla dörrar i gångarna kommer att låsas (lgh-nyckel passar) och 

självstängning kontrolleras. 
       

Boende som saknar lgh-nummer  
på vindsförråd och/ eller matkällare uppmanas att provisoriskt märka dem, så 
att vi sedan kan sätta dit ny märkning. (med lgh nr menar vi objektnr). 
 

De små städförråden  
som numera inte används för städmateriel, kommer att objektnummersättas 
och hyras ut till medlemmar. 

 
Brandskydd 

De som ännu inte hämtat brandvarnare uppmanas göra detta snarast. 
Kontakta Ulf Sjögren, 0703-64 02 37. 
 
Av brandskydds- och av utrymningsskäl är det inte tillåtet att ställa 
någonting i trappuppgångar eller på gångar i vind och källare. 
 
 

 Forts.sid 3: 
Fixargrupp, Motionslokal, Trivselkväll,  
Övrigt på gång… 

 
 
 



 
 
 
Sid 3 
 

Fixargruppen behöver förstärkning 

Vill du bli en i gänget i fixargruppen är du välkommen. Vi är 
tacksamma för alla, som kan ställa upp och ge ett handtag, stort som smått. 
Vi jobbar ju för föreningens bästa och för att hålla ner våra 
underhållskostnader. Kontakta Michael, tel 0708-62 75 67 eller Tommy, tel 
0734-34 27 21. 
 

Motionslokalen och nycklar… 
Nytt år – nya föresatser…  
Ni som redan har nyckel och har för avsikt att utnyttja möjligheten till 
motionsredskapen, bordtennis och bastu, erlägger en årsavgift om 300 kr.  
Pengar läggs i kuvert, på kuvertet skriver ni namn, lägenhetsnummer och 
nyckelnummer.  Lägg sedan kuvertet i postlådan till Carina Alm, 
Byggmästaregatan 2 E. 
 
Ni som har nyckel, men som inte har för avsikt att utnyttja faciliteterna, 
kontakta Carina för återlämnande av nyckel och återbetalning av 
depositionsavgift (200 kr). 
 
Ni som inte har nyckel, men vill ha träningsmöjligheter, kontakta Carina 
för utkvittering av nyckel mot depositionsavgift på 200 kr. 
 

 
Trivselgruppen informerar 

Vi har utrustat tvättstugorna med nya städredskap; disktrasor, diskborstar, 
golvtrasor och golvmoppar + nya teleskopstativ. Detta för att göra städningen 
av tvättstugor, torkrum och korridor enklare och mer effektiv.  
 

Trivselkväll 5 april 
Under våren kommer vi att genomföra några trivselkvällar i samlingslokalen 
med start fredagen den 5 april kl 18. Håll utkik i brevlådan efter mer 
information! 
 
Har ni frågor eller funderingar; kontakta någon i Trivselgruppen: Carina 
Alm, Monica Gummesson, Yvonne Hallstedt, Jeanette Pettersson.  
 
 

Övrigt på gång i styrelsen 
- projekt fasadrenovering ”längan” och affärshuset 
- projekt utökning av p-platser 
- projekt förfrågningsunderlag förvaltning 
- upprustning av lekplatsen 
- uppdatering hemsida, www.karlskronahus4.se och Bopärm 
-  

      2013-03-25/Lexhagen 
 

 
 
Styre l sen önskar a l la en  
 GLAD PÅSK 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


