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Stambytet 

Stamrenoveringen fortsätter. Projektet arbetar 

med badrummen i hus 16 och slutbesiktning 

för hus 22 och 24 närmar sig.  

  

Stambytet 
Arbetet med stambytet är igång igen. Hus 16 är 

aktuellt och därefter är det hus 18 som står på 

tur.  

Måndagen den 22 januari öppnades stam 5 i hus 

16 och vi beräknar att den 12 februari fortsätter 

stambytet i hus 18. 

Störande ljud  
Att bo i lägenhet innebär ett ömsesidigt hän-

synstagande. Föreningen har trivselregler där 

vi beskriver några punkter att beakta såsom 

regler vid bullrande arbete, grillning på bal-

konger, m.m. 

För att alla ska få ett trevligt boende finns det en 

del saker som vi bör tänka på. Att bo i bostadsrätt 

innebär att vi som bor i området har ett särskilt in-

tresse för vårt boende. 

Tillsammans äger vi fastigheterna och var och en 

har rätten att bo i sin lägenhet inom området. Vi 

förvaltar tillsammans vår gemensamma egendom 

och har alla möjligheter att göra vårt gemen-

samma område ännu trevligare att bo i. 

Genom att följa föreningens trivselregler kan så-

väl gammal som ung bidra till den goda gemen-

skapen i vår förening. 

Ömsesidig respekt, hänsyn och tolerans bör vara 

ledord att följa för var och en av oss. 

Köpet av tomträtt 
Föreningen har köpt fastigheten (tomten) intill 

hus 16. På fastigheten finns föreningens gäst-

parkering och återvinningsstationen samt en 

skogsdunge. 

Fastigheten Champinjonen 1, som är på 2 189, 

kvadratmeter, köptes av föreningen för 300 000 

kr. 

Föreningen har under många år arrenderat marken 

av kommunen men beslutade att köpa fastigheten 

eftersom det finns en byggrätt på fastigheten och 

styrelsen ville säkra marken för nuvarande och 

framtida användning. 

Köpet av fastigheten påverkar inte föreningens 

ekonomiska resultat eftersom köpet hanteras en-

bart på balansräkningen. De ekonomiska tillgång-

arna minskar med 300 000 kr och de materiella 

tillgångarna ökar med 300 000 kr.  

Sortera avfall rätt  
I varje hus finns möjlighet att källsortera av-

fall. Genom en effektiv sortering kan vi hålla 

föreningens kostnads för avfall på en rimlig 

kostnadsnivå. 

Vi ska sortera matavfall, restavfall, plast, pappers-

förpackning, metall, glas, och kartong. 

Större kartonger och wellpapp lämnas i sopstat-

ionen vid gästparkeringen. 

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 

Lovisa Andersson  072 888 18 42 

Sandra Lönnell  072 888 18 43 

 

Studieförbundet Vuxenskolan  0454-30 61 50 

http://www.karlshamnshus11.se/
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Matavfall är skal från frukter, rotfrukter och grön-

saker, kaffe- och te sump inklusive filter, matres-

ter (både tillagade och råa av kött och fisk) ägg-

skal, potatis, ost, bröd, vissna blommor och blad, 

hushållspapper och servetter, fiskrens, räkskal och 

kräftskal. Matavfallet lägger du i de fukttäta pap-

perspåsarna som ingår i abonnemanget. 

Plastförpackningar där flaskor, burkar, dunkar, 

små hinkar ingår. Lägg alla plastförpackningar 

lösa i behållarna, inte i hopknutna påsar. Plastar-

tiklar som till exempel möbler och leksaker (inte 

förpackningar) ska lämnas som grovsopor, dvs 

uppe vid föreningslokalen. Plastflaskor med pant 

lämnas i butiker. 

Pappersförpackningar är t.ex. sockerpåsar, pasta-

paket, presentpapper, mjölk- och juicepaket, sko-

kartonger, toalettrullar. Platta gärna till och vik 

ihop. Lägg mindre förpackningar i större för att 

spara plats. Wellpapp och större pappersförpack-

ning lämnas i sorteringen vid gästparkeringen.  

Metallförpackningar är konservburkar, spraybur-

kar, tuber, kapsyler och lock, tömda och torra 

färgburkar, aluminiumfolie, aluminiumformar och 

metallbehållare för värmeljus. 

Till restavfall räknas det avfall som blir över när 

du har källsorterat. Exempel på restavfall är fim-

par och snus, dammsugarpåsar, städavfall, blöjor, 

bindor och tamponger, diskborstar, disktrasor, 

städmoppar, toalettborstar, kuvert, vykort, post-it 

lappar, pennor och kritor, mappar, pärmar och 

plastfickor, hundbajspåsar, strö från smådjurens 

burar, tuggummi, porslin och dricksglas, glasspin-

nar, tandpetare, tandborstar, tops och bomull, rak-

hyvlar, rakblad, plåster och bandage, ljusstumpar, 

kattsand. 
Källa: https://vmab.se/sopsortering, hämtat 2018-01-15 

Förbättringar på grusgång 
Den delen av grusgången mellan föreningens 

garage och Hagalundsvägen som är på före-

ningens mark har förbättrats med grus. 

Fråga om lås på Container 
Frågan om att sätta lås på containern för 

grovsopor för att begränsa att andra nyttjar 

föreningens container har diskuterats. 

Önskemål om hänglås på containern för grovsopor 

har önskats då upplevelserna har varit att andra, 

förutom medlemmar, nyttjar containern. Styrel-

sens erfarenhet av att låsa containern innebär att 

skräp då kommer kastas vid sidan av containern. 

På grund av denna anledning anser styrelsen att 

hänglås gör mer skada än nytta och beslutade att 

vi inte sätter lås på containern. 

 

Styrelsen önskar er alla en god fortsättning på 

det nya året!!! 
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