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Stambytet 

Stamrenoveringen fortsätter. Projektet arbetar 

med badrummen i hus 16 och slutbesiktning 

för hus 22 och 24 närmar sig.  

  

Stambytet 
Stambytet rullar på. Planeringen är att i hus 16 

ska stam/rören nr 3 av 6 vara avslutad innan 

jul och nyårsuppehållet. Slutbesiktning av hus 

22 och 24 är snart aktuellt. 

Renoveringen flyter på mycket bra. Orsaken är att 

kunskap genom erfarenhet av hus 22 har skapats 

och fört vidare till de övriga husen. En annan fak-

tor är att de olika arbetsgrupperna i projektet bör-

jar bli samspelta med varandra, vilket underlättar 

för alla parter. Tillsammans kan även vi medlem-

mar bidra genom att lämna in blanketter och för-

rådsnycklar i tid till fastighetsskötarna. 

Slutbesiktning av första etappen, hus 22 och 24 

kommer att ske i början av februari 2018. 

Frågor och svar 

Frågor och svar som har kommit in till styrel-

sen som berör stambytet är installationen av fi-

ber, ventilationen, värmen i lägenheterna och 

att spisvakten upplevs krånglig av olika anled-

ningar. 

 

Fiber är det framtidssäkra sättet att få tillgång till 

tv, telefoni och bredband. Det är driftsäkert, 

okänsligt för elektroniska störningar och har i 

princip obegränsad kapacitet av digital trafik. Att 

ansluta fastigheterna till fiber innebär att vi får 

tillgång till en infrastruktur byggd efter de mo-

dernaste teknikstandarder som existerar. Fiberka-

beln överför digitala signaler med ljusets hastighet 

och är långt ifrån fullt belastad med dagens tjäns-

ter och i dagsläget kommer vi som ansluter fastig-

heter med fiber inte ens använda 1 % av den möj-

liga kapacitet som finns. 

I vår entreprenad ingår det dock inte att installera 

någon fiber. Det vi gör nu är att vi förbereder för 

framtiden genom att lägga in tom rör avpassade 

för fiber. Vi kommer också att lägga in en nät-

verkskabel från vårt nya elskåp fram till tv uttaget 

och där sätter vi även ett nytt datauttag, detta för 

att underlätta den dag då fibern tas i bruk. Att an-

sluta fastigheterna till fiber kommer att ske när av-

talet med Bredbandsbolaget är avslutat och styrel-

sen initierar avtalet med KEAB. När det blir aktu-

ellt att installera själva fibern är det Karlshamns 

Energi som tar över. Information om detta kom-

mer senare från företaget/KEAB. 

Vi har haft problem med att tilluftsdonen som sit-

ter bakom elementen är igensatta. Detta har gjort 

att injusteringen inte har kunnat genomföras som 

tänkt. Filter är nu utbytta i tilluftsdonen och en ny 

injustering är gjord. All ventilation är i dagsläget 

uppdaterad och klar. Det är oerhört viktigt att 

tilluftsdonen inte stängs eller täpps igen för då 

fungerar inte ventilationen. 

Värmeinjustering är i dagsläget klar i hus 22 och 

24. Ingen bör ha lägre temp än 20–21 grader. 

Temporärt kan värmen gå ner någon grad om det 

blåser eller blir kallt ute. Eftersom hela systemet 

varit nere och nytt media fyllts på så kan det be-

tyda att det fortfarande finns luft i systemet och att 

det behöver luftas. Ju högre upp man bor desto 

större risk för luftfickor. Vi har installerat en av-

luftare på systemet som är igång och tömmer ut 

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 

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


Nummer  4 www.karlshamnshus11.se    www.facebook.com/groups/karlshamnshus11 December 2017 

 

Älvans Informationsblad 

 
 

 

det på luft. Kostnaden för att öka värmen 1 grad 

innebär 5% ökad kostnad. För vår förening i dags-

läget innebär det ca 110 000 kr/år ökad kostnad. 

Termostaterna som sitter på elementen ska vara 

hela, fungerade och ej bortmonterad. Kontakt fas-

tighetsskötarna ifall de inte är korrekta. Vi vore 

tacksamma om ni kunde hjälpa oss med detta. 

Spisvakten kan uppfattas som lite struliga. Det är 

viktigt att bruksanvisningen följs. Den fungerar 

lite olika på olika spismodeller och hur gammal 

spisen är etc. Om någon lägenhetsinnehavare kän-

ner att den inte fungerar, kontakta installatören för 

kontroll. Vill man absolut inte ha den kvar så går 

den givetvis att koppla ifrån vilket också ska göra 

av installatören. 

Aktivitetsträffar 
Planering av samarbetet med Studieförbundet Vux-

enskolan, SV har påbörjats. Vi har tagit emot era 

synpunkter som blir grunden för våren 2018. 

Vecka 2 kommer SV att ge ut information i våra brev-

lådor om kommande kurser, aktiviteter på torsdagar 

och vilka kamratcirklar föreningar har. Kamratcirkel 

innebär att medlemmarna själva planerar och genomför 

en kurs. 

Kom gärna med förslag på idéer för kurser, aktivitets-

träffar eller kamratcirklar. 

Brandskydd 

Föreningen har i samarbete med SV anordnat 

en informationskväll angående brandskydd 

med Filip Andersson. 

15 stycken medlemmar kom och deltog vid före-

läsningen och övade praktiskt. Vi diskuterade att 

brandvarnarens funktion bör testas på två olika 

sätt. Tänd en tändsticka och släck den. Håll den 

under brandvarnaren, gärna dagtid och kontroller 

så att den börjar pipa. Detta innebär att brandvar-

narens funktion fungerar. Knappen på brandvarna-

ren kontrollerar att batteriet fungerar och bör 

också testas. Minst 1 gång om året ska detta kon-

trolleras. Lämplig tidpunkt är till 1: a advent. 

Föreningen har investerat i brandskydd i olika for-

mer. Vi har delat ut brandfiltar till alla lägenheter, 

brandsläckare finns på området, spisvakt monteras 

in i samband med stambytet, nödutgångar i källa-

ren har skapats och föreningen har installerat 

brandvarnare för ca tre år sedan. Brandvarnarna är 

fastmonterade i taket. Behövs de monteras ner till-

fälligt eller de börja pipa ska fastighetsskötarna 

kontaktas. Piper brandvarnaren jourtid, ring tele-

fonnummer 0454-166 66. Anledningen till detta är 

att vi har garanti på batteriet på tio år som vi kan 

utnyttja.  

Brandsläckarna i föreningen är utplacerade enligt 

följande: 

• 1st brandsläckare i varje tvättstuga 

• 2 st i garaget 

• 1st i mopedförråd 

• 1st i föreningslokalen 

Värt att notera är att brandvarnarna i trapphusen 

har automatlarm. Det innebär att larmet går direkt 

till SOS om dessa börjar pipa. Vi boende kan un-

derlätta för brandkåren genom att stanna kvar i lä-

genheten med stängda dörrar. Våra ytterdörrar ska 

hålla emot brandrök i minst 30 min. Brinner det i 

en lägenhet ska lägenhetsinnehavaren ta sig ut ur 

lägenheten och stänga ytterdörren för att undvika 

att branden sprider sig. 

Vi önskar er alla en god jul 

och gott nytt år!!! 
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