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Stambytet 

Stambytet fortsätter som planerat och vi är i stort 

sett ikapp med de förseningar som har varit i hus 

22.  

Om ca 3 veckor är hus nr 22 klart och arbetet fortsätter 

i hus 24 och beräknas vara klart i slutet av november. 

Hus 16 beräknas påbörjas i början på december med 

renoveringsuppehåll under julhelgerna och nyår. Går 

allt som planerat så påbörjas hus 18 i februari 2018. 

Ovanstående tider är preliminära. De berörda husen in-

formeras alltid några veckor innan och får en mer ex-

akt tidsplan. Vi tycker dock att det är viktigt att delge 

er tiderna så alla, även i de icke berörda husen känner 

sig delaktiga! 

Vad har vi lärt oss av stambytet i hus 22? Som vi tidi-

gare skrev i föregående informationsblad så stämde 

inte ritningarna över de befintliga elledningar. Nu har 

vi bildat oss en uppfattning hur elledningarna är dragna 

och vi hoppas vi kan ta med oss denna kunskap i hus 

24. 

Arbetet går väldigt kortfattat till så att husen har 6 

stammar. Planeringen är att man öppnar en vatten- och 

avloppsstam per vecka och det innebär att det värsta 

oljud är måndag, tisdag och onsdag. Därefter är det 

lugnare. Som granne kan man visa hänsyn genom att 

man själv avstår från att borra i sin lägenhet på hel-

gerna och kvällarna när stambytet pågår i det aktuella 

huset.  

Föreningslokalen är bokad måndag till torsdag och står 

till ert förfogande. Det innebär att ni är välkomna in 

för en kopp kaffe, umgås eller bara sitta ner när det är 

som värst för er och ni behöver komma ifrån. 

Vissa tider är föreningslokalen uppbokad genom Studi-

eförbundet Vuxenskolan och då är ju alla välkomna. 

När yogan startas på dagtid mellan 10.00 - 11.00 vissa 

måndagar så är lokalen bokad för denna aktivitet. 

Gruppen önskar att man visar hänsyn till detta.  

För de som önskar ett evakueringsboende så går det 

bra att boka via Port Hotel.  

Facebook 

Föreningens Facebookgrupp, Karlshamnshus 11, 

har fått tillökning. 

På medlemmarnas begäran så har vi gjort en grupp för 

varje hus där information, frågor och synpunkter som 

enbart berör det aktuella huset hanteras. 

För att få tillgång till den grupp som är aktuell för just 

dig begär du att få bli medlem i Facebookgruppen 

Karlshamnshus 11 hus 24, karlshamnshus 11 hus 18, 

osv. 

Kalendern 

På föreningens hemsida www.karlshamnshus11.se/ 

finner ni fliken Kalender. 

Här finns information om föreningens pågående och 

kommande aktiviteter. På startsidan ser ni även före-

ningens informationsskärm i entréerna. Det innebär att 

den information som finns på de elektroniska informat-

ionstavlorna i trappuppgångarna ser ni även här! 

Styrelsen  Telefon 

Ordf. Per-Ola Mattsson  073 503 30 92 

V. ordf. Malin Lönnvik  073 027 16 79 

Sekr. Elisabeth Harre  070 345 50 85 

Ledam. Hans Hedén  073 039 48 69 

Ledam. Kristina Nilsson   073 314 55 59 

Ledam. Ann-Kristin Royzon  076 652 95 66 

Suppleant Orchan Aslanov   070 753 57 53 

Suppleant Mohassad Al-atia  073 403 09 95 

 

Övriga nummer 

Felanmälan (dygnet runt)  0454-166 66 

Störningsjour  010-470 52 52 

Fastighetsskötare: 

Jörgen Adamsson   072 888 18 41 

Viktor Lindquist  072 888 18 42 

Sandra Lönnell  072 888 18 43 

 

Studieförbundet Vuxenskolan  0454-30 61 50 

Redaktör: Malin Lönnvik   

http://www.karlshamnshus11.se/
http://www.facebook.com/groups/karlshamnshus11
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Hemservie 

Hemservice erbjuds till alla boende i Karlshamns-

hus 11. 

Hemservice innebär att vaktmästarna kan hjälpa dig 

med olika tjänster såsom enklare servicearbeten, upp-

hängning av tavlor, städning bakom spisen, fönster-

putsning, bära upp julsaker från källaren, byte av lam-

por, m.m. Tjänsterna kostar endast 50 kr/påbörjad 

halvtimme.  

Hemservice i samband med stamrenovering med att till 

exempel flytta möbler kostar ingenting.  

Torsdagsträffar 

Aktiviteterna fortsätter här i Karlshamnshus 11 vil-

ket verkar uppskattat av er medlemmar! Målsätt-

ningen är att skapa gemenskap, förmedla informat-

ion och kunskap i området! 

Till alla kurser, föreläsningar, yogakvällar är ALLA 

välkomna! Tillsammans skapar vi trivsel! 

5 oktober kl. 18.00 kommer Jack-Daniel att ge förslag 

på hälsosam mat i föreningslokalen. 

9 oktober, kl. 10.00 är det Yoga i föreningslokalen. 

16 oktober, kl. 10.00 är det Yoga i föreningslokalen. 

23 oktober kl. 18.00 är det Yoga i föreningslokalen.  

25 oktober kommer Petter till föreningslokalen och un-

dervisar i betaltjänster i datorns värld. Därefter, de två 

nästkommande onsdagarna träffas gruppen och gör 

egna självstudier i området.  

 

14 oktober och 21 oktober kl. 13.00 är det hundkurs 

med Inger. Anmälan görs på telefon 0454-30 61 50 till 

Studieförbundet Vuxenskolan (SV).  

25 oktober kl. 18.00 kom-

mer Malin att föreläsa om 

hjärt- och lungräddning 

(HLR) på vuxen och på 

barn.  

Inkomna skrivelser  

Önskemål har kommit att vi i föreningen ska an-

ordna ett enkelt gym där medlemmarna ska kunna 

träna och kunna förbättra sin hälsa. 

Styrelsen har tagit emot detta önskemål och kommer 

att diskutera om vi har möjlighet att bygga ett enklare 

gym. 

Önskemål om att styrelsen ska se över parkerings-

plats för cyklar har tagits emot. 

Sabotage och stölder av medlemmarnas cyklar har fö-

rekommit och är grunden till skrivelsen. Vi kommer i 

nästa styrelsemöte även ta upp denna fråga. 

Ursäkt 

Styrelsen vill be insändaren till förslaget angående säk-

rare cykelparkering om ursäkt för att du inte har fått 

svar på ditt förslag! 

Självklart är ni medlemmar och era förslag viktiga för 

Karlshamnshus 11 och ska besvaras! Därför har vi på 

föregående styrelsemötet beslutat att sekreteraren i för-

eningen ansvarar så att dessa dokumenteras och att av-

sändaren besvaras. 

Föreningens sekreterare är Elisabeth Harre och bor i 

hus nr 12. 

 

Styrelsen önskar er alla en  

trevlig höst! 

 

Styrelsen för Karlshamnshus 
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