
 

Föreningsinformation nr 2 2016      30 maj 2016  
Till boende i bostadsrättsföreningen Karlskronahus 4 
Spara gärna detta och sätt in i bopärmen.  
 
Ingen kunde väl drömma om att maj kunde bli så solig och varm. Långö har visat sig från sin 
bästa sida och förutsättningarna för att kunna utnyttja balkongerna har varit optimala. 
Föreningens alla växter står nu i blom och de svaga vindarna påminner om vår närhet till 
havet.   
 
 
Valborsfirande 
Den 30 april ordnade Trivselgruppen, tillsammans med grannföreningen, villaföreningen och 
Jolleklubben, ett valborgsfirande på badstranden. Det blev en uppskattad och trevlig kväll där 
ca 400-500 personer deltog. Ett vårtal hölls och ABF-kören bjöd på sång.   
 
 
Våra gemensamma uteplatser 
Vi har köpt in tre nya trädgårdsmöblemang som står på uteplatserna. Dynor till möblerna 
finns placerade i dynlådor utanför 2C, 2D samt i tvättstugorna i 3:an och 6:an. Efter 
användning ska dynorna lämnas tillbaka i respektive låda.  
 
För att göra det ännu trivsammare kommer vi även att fräscha upp och stensätta bersån 
utanför 6:an och grillplatsen på platån. Det blir klart inom kort.   
 
När ni vistas på uteplatserna och lekplatsen ber vi er ta upp skräp och fimpar efter er. Det 
bidrar till en bättre miljö och trivsammare platser för oss att vara på. Tänk även på att tömma 
grillarna från aska och ta med er eventuella engångsgrillar efter användning.  
 
 
Föreningsdagen 
Vi tackar er som deltog på föreningsdagen! Ni bidrog bl.a. till att de nya trädgårdsmöblerna 
blev oljade och klara att användas.  
 
Vi har gjort en rensning av cyklar i cykelförråden och i cykelställen utanför entréerna. 
Samtliga cyklar som inte var märkta på föreningsdagen har omhändertagits. Föreningen 
behåller dem i tre månader, men kommer därefter att göra sig av med dem. Kontakta 
bovärden om du saknar din cykel och glömde att märka upp den.   
  
 



 
Sommarfest 
Som traditionen bjuder kommer det att ordnas en sommarfest. Den kommer att hållas 
tillsammans med grannföreningen och hålls i år i augusti. Trivselgruppen lämnar mer 
information om festen framöver.   
  
 
Renovering av fasader och fönsterbyten i längan 
Styrelsen planerar just nu fortsatt renovering av fasaderna och fönsterbyten i längan. Offerter 
är begärda och om allt går som det ska så kommer fasadarbetet av längans framsida att ske 
under hösten 2016. Fönsterbyten planeras till våren 2017, under förutsättning att 
fasadarbetena är klart.  
 
Nästa stora projekt efter dessa två blir balkongrenovering/byte av balkonger. När det kommer 
att ske är ännu inte beslutat, men det finns med i föreningens underhållsplan.  
 
 
Hjärtstartare 
Vi har köpt in två hjärtstartare till föreningen vilka är monterade i trappuppgången till 
Byggmästaregatan 2E resp. 4C. En instruktion för vuxen-HLR med hjärtstartare finns vid 
varje hjärtstartare. Samma instruktion kommer att delas ut till alla hushåll. Vi uppmanar alla 
att ta del av instruktionen och spara den i bopärmen.   
 
Tänk på att försöka hålla er lugna om en olycka inträffar. Kontrollera först om personen är vid 
medvetande och om andningen är normal. Om inte - ring 112 och ropa på hjälp från 
omgivningen. Påbörja hjärt- och lungräddning direkt och fortsätt med det tills ambulansen 
kommer. Finns hjärtstartaren i närheten så ska den kopplas upp mot patienten. Var inte rädda 
för att använda den i en nödsituation. Hjärtstartaren är ett hjälpmedel som kommer att prata 
med er och guida er. Den är byggd så att det inte går att göra fel. Den kommer inte att 
defibrillera (ge ut en strömstöt) om den känner hjärtrytm i patienten. Ju snabbare ni påbörjar 
HLR, desto större är chanserna att patienten överlever.  
 
 
Våra planteringar 
... och krukor utanför entréerna sköts för närvarande av Jotac som en del av avtalet om teknisk 
förvaltning.  
 
I föreningen finns ett flertal boende som har visat intresse av att göra lite extra utöver avtalet. 
En fråga har därför väckts om vi ska avbryta den delen av avtalet med Jotac, och i stället 
överlåta uppgiften till en "Trädgårdsgrupp" i föreningen.  
 
Är du intresserad? Meddela i så fall ditt intresse till någon i styrelsen!  
 
 
 
Sommaren är här och styrelsen kommer snart att ta ett semesteruppehåll. Vi finns självklart 
fortfarande att kontakta via telefon. Vi vill passa på att önska er alla en riktigt skön sommar! 
Näst infoblad delas ut till hösten.  
 
 
Hälsningar styrelsen   


