
	  

Info-Bladet nr 3 2015        16 juni 2015 	  
För boende i bostadsrättsföreningen Karlskronahus 4 
Tips. Spar gärna detta och sätt in i bopärmen. 	  
	  
Våren kom sent omsider. Visserligen kall och regnig, men med en del fina dagar och det 
medförde också längre tid för att uppleva grönskans och blommornas återkomst. Nu hoppas vi 
naturligtvis på en lång, varm och solig sommar med bad på Norra Långö och båtliv i skärgården.  
 
Valborgsfirandet  

genomfördes som planerat, med brasa och sång och mer folk än förra året. Bengt-
Göran Lexhagen hälsade alla välkomna, (men önskar sig en bättre ljudanordning till 
nästa år). Härliga vårsånger framfördes av en kör, som för dagen bestod av sångare 
från Sandgrenska Manskören och ABF-kören, som hade slagit ihop sina stämmor. 
Ledare var Stefan Crona. Framförandet var proffsigt och mycket uppskattat.  
Här fanns också korv, läsk o kaffe och lotter, som hade en strykande åtgång.  
Bra jobbat säger vi till alla engagerade 

 
Vi har haft föreningsträff  

med städning gemensamma utrymmen. Det kom som vanligt ett begränsat antal och 
nästan alltid samma personer. Styrelsen tackar de som ställde upp och 
trivselgruppen. Vi gynnades av fint väder och korven och kaffet smakade väldigt 
gott. Förutom nystädade gemensamma utrymmen färdigställdes en pergola utanför 
”trean”. 
 

Styrelsen har haft budgetmöte.  
Vi fick ihop en budget för 2015-09-01--2016-08-31, som inte medför 
avgiftshöjning. 
 

Norra sidan på höghuset  
”sexan” har att sprutats med medel som ska ta bort algbildningen. 
 

Injustering av varmvattentillförseln  
har gjorts, vilket förhoppningsvis har medfört att alla har acceptabelt varmvatten.  
 

Det pågår också  
arbete med att härleda och åtgärda luktproblem, som finns här och var i ”längan”. 
Jotac ansvarar för arbetet och det görs i samråd med kommunens miljökontor. 
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Slutbesiktning av restaureringen av tegelfasaden har ägt rum. Garantidokument är undertecknat. 
 

Utbyggnaderna på baksidan är slutförda. 
 

Byte av garageportar pågår. Vi hoppas att resultatet är till belåtenhet. 
 
Vi har målat och fortsätter nymålning av parkeringsrutor och kontroll av skyltar.  

 
Nya brandskyddsbestämmelser  
och ny Underhålls- och Investeringsplan är under framtagning. 
 
En stor service och tillsyn av tvättstugeutrustningen  

har skett. Någon maskin var så sliten att en ny måste anskaffas. Vi hoppas nu på en 
god driftsäkerhet. 

 
Vad sker framöver? 

Vi tar ”time out” en tid när det gäller stora projekt. Jag tror det behövs lite lugn, 
framför allt i längan. Vi behöver också samla pengar och noga undersöka 
gynnsamma låneförhållanden för större projekt. 
Felavhjälpande och mindre, löpande underhåll gör vi naturligtvis. 
 
Större projekt på lite längre sikt är annars fönsterbyte och i samband med det 
förnyelse av ventilationssystemet. Dessutom ska fasadrenoveringen slutföras på 
Längans” framsida och då görs också en översyn av alla balkonger på Längan. 
 

Fira midsommarafton  
I sommar kommer också inbjudningar till festligheter. Närmast står en inbjudan från 
Trivselgruppen att fira midsommarafton från kl 16.00. Inbjudan har skickats ut till 
alla boende. All information står på inbjudan och vi hoppas att ni har svarat på den 
nu. 
 

Parkeringen vid infarten  
kommer att omdisponeras till förhyrda platser, eftersom efterfrågan har ökat.  
 

Besöksparkeringar  
koncentreras till innerområdet och märks upp, samtidigt som vi ser över 
skyltbeståndet. 
 

Comhem I förra infobladet erbjöds att teckna fördelaktigt abonnemang. Det byggde på felaktig 
information. Erbjudandet avsåg ett gruppavtal för hela föreningen och bygger på att 
alla medlemmar är med.  

 
Vi håller på att förhandla med Comhem, för att få kvalitativ och prisvärd tillgång till 
TV, Telefoni och Data. Vi jämför med vad stadsnätet kan erbjuda och återkommer så 
snart vi bli klara. 

Bopärm 
Om det nu till äventyrs skulle bli regn, passa på att rensa upp i Bopärmen. 
Till detta infoblad bifogas nya bestämmelser för underhållsansvar samt förklaringar 
till vad som händer vid överlåtelser och ansökan om medlemskap. Dessa finns, 
liksom infobladet, på vår hemsida www.karlskronahus4.se.  
Jag rekommenderar, att ni som kan, studerar den.                                         
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Säkerhet Resp. lägenhetsinnehavare är ansvarig för sin elcentral. Överbelasta inte 
säkringsgrupperna. Om ni får strömavbrott, återställ automatsäkringarna och, om så 
behövs, jordfelsbrytaren. Om inte detta hjälper, kan det betyda att huvudsäkring eller 
jordfelsbrytare behöver bytas. En orsak till att jordfelsbrytaren reagerar kan också 
bero på att gamla apparater, spisar, brödrostar, vattenkokare, kaffebryggare mm, har 
något fel. Det är upp till var och en att hantera detta.  
 
Men klarar ni inte av det själva, kontakta då Bovärden, fastighetsskötaren eller 
någon i styrelsen i nämnd ordning, så får ni hjälp.  
 
Det kostar 1500:- kr om man anlitar jouren för ett säkringsbyte. Om ni inte får 
tag i någon av de ovan nämnda, så ska ni naturligtvis felanmäla. 
 

Hjärtstartare 
Vi samråder med grannföreningen om eventuell anskaffning av hjärtstartare. 
Styrelsen tar gärna emot er uppfattning och förslag. 
 

Sparsamhet 
Var noga med sopsorteringen. Lägg saker på rätt plats. Vik ihop kartonger och 
wellpapp så får det plats mera i kärlen. Kostnaderna minskar då vi slipper 
extratömningar. 
 

Uppmaningar 
Kasta inte ”tops” i toaletten. De orsakar stora problem i våra avloppspumpar. 
 
I våra gemensamma utrymmen är rökning förbjuden. Ni som röker på balkonger 
och i lägenheterna, tag hänsyn till grannarna. Tala gärna med varandra om saken. 
 
Täpp inte till luftintagen i lägenheterna. Det orsakar obalans i fläktsystemet och 
kan orsaka att oönskad lukt söker sig andra vägar. Det är också därför det inte är 
tillåtet att sätta in köksfläktar med egen fläktmotor. 
 

Kontrollera er plats  
i kölistan för parkeringsplatser. Riksbyggen direkt 0771-860 860. Det går också bra 
att kolla med Tommy Svensson tfn 0734 34 27 21. 
 

Det är viktigt att 
söka styrelsens tillstånd för andrahandsuthyrning samt renovering/ändringar av 
lägenhet, som påverkar föreningens system och underhållsansvar. 
 
Påminner om våra parkeringsbestämmelser, som finns i Bopärmen och på hemsidan 
www.karlskronahus4. . Bl.a. är garagen till för fordon (personbil/tung motorcykel) i 
kontinuerlig drift. Garagen ska således inte användas enbart som förrådslokal.  
 

Två bilagor med viktig information bifogas detta infoblad.  
Nästa Info-blad kommer ut vecka 35.   

 
Styrelsen hoppas nu att vi på Långö hamnar i ”hetluften”, dvs. får njuta av varm luft 
från sydväst. Vi önskar alla medlemmar en Glad Midsommar och härlig sommar.  

   Bengt-G Lex, ordf 
 



 

 

	  

	  


