
Nummer  1 www.karlshamnshus11.se    www.facebook.com/groups/karlshamnshus11 September 2017 

 

Älvans Informationsblad 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Stambytet 

Arbetet med stambyte har börjat i hus 22 där arbe-

tet pågår förfullt. Detta är det största byggprojektet 

sedan husen byggdes i slutet av 1960-talet till bör-

jan av 1970-talet. 

Vi har en vecka försening i projektet men beräknar 

att kunna jobba ikapp förseningen. 

Anledningen till förseningen är att våra originalrit-

ningar inte stämmer överens med verkligheten. 

På grund av detta har jobbet inte flutit på som vi öns-

kat. 

Det är tråkigt när det nu har drabbat boende genom 

buller och oväsen på kvällstid och helger. Tyvärr har 

det varit nödvändigt för att inte förlora tid och med 

hjälp av detta har vi kunnat jobba ikapp lite av förse-

ningarna. 

Torsdagsträffar 

Torsdagsträffarna kommer att starta igen efter 

sommaruppehållet. Dessa träffar genomförs genom 

ett samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan 

där Jane Jonasson är samordnare. Alla boende i 

Prästslätten är välkomna och ingen föranmälan 

krävs.  

I höst ska vi genomföra fler träffar på kvällstid efter 

önskemål från medlemmar. 

Exempel på kommande kvällsföreläsningar är VMAB 

som kommer att informera om vad man ska tänka på 

när man källsorterar och polisen som kommer att ge 

oss kunskaper om datasäkerhet. 

Malin Lönnvik kommer att föreläsa om hjärt- och 

lungräddning (HLR) för barn och vuxna.  

Göran Lindgren fortsätter med temat  

Karlshamns historia, torsdagen den 14 september kl. 

14.00-16.00 där han berättar om Christopher Schröder. 

Inger Borg är inbjuden torsdagen den 21 september 

kl. 14.00 - 16.00. Hon kommer att informera om de 

kommande hundkurserna. 

En helgaktivitet för svampintresserade med Kersti 

Gustavsson kommer att genomföras lördagen den 

23 september kl. 10.00 - 12.00. Vi kommer att utgå 

från Föreningslokalen denna dagen.  

Roland från Blåklinten kommer med sitt uppskattande 

blomsterlotteri tisdagen den 26 september 

kl. 18.30 - 20.00. 

Plats för samtliga ovannämnda aktiviteter är Före-

ningslokalen. Alla är välkomna, inga förkunskaper 

krävs. 

Vi har även kursverksamheter där vi kommer att träf-

fas under hösten under ett antal gånger. Den 2 oktober 

18.00-19-00 och 9 oktober kl. 10.00-11.00 fortsätter 

Barbro Olofsson att vägleda oss in i yogans värld. 

Yoga innebär att man med sina egna förutsättningar ut-

övar mjuka rörelser där andningsövningar är en central 

del av yogan. 

Plats: Föreningslokalen. Alla är välkomna, inga för-

kunskaper krävs.  

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 
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Släktforskning bedrivs idag som en kamratcirkel där vi 

träffas utan ledare. Vi hjälper varandra med att lösa 

problem och vi vill gärna hjälpa nya ”forskare” att 

komma igång med att utforska sina släktband. Är du 

nyfiken är du välkommen att komma på våra träffar så 

hjälper vi dig gärna att komma igång. Kontaktpersonen 

är Ulla Svensson hus nr 18, telefonnr 072 544 07 87. 

Datakurs drop in är en kurs som kommer att fortsätta 

under höstterminen Mer information om denna kom-

mer lite senare. Alla är välkomna till denna!! 

Är du intresserad att starta upp en egen pallkrage-

odling? Kontakta i så fall Malin Lönnvik.   

Vi tar mer än gärna emot förslag, tips och idéer på äm-

nen och föreläsare! Kontakta iså fall Malin Lönnvik el-

ler Jane Jonasson! 

Vi i styrelsen önskar Er alla en fortsatt trevlig sen-

sommar!!! 

Styrelsen för Karlshamnshus 11   

Malin Lönnvik 
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