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Informationsblad 
Detta är ett informationsblad som delas ut till alla lägenheter i bostadsrättsföreningen Prosten. 
Tanken är att det ska komma ut ett par gånger om året och innehålla information om vad som är 
på gång inom föreningen. Om du har synpunkter på bladet så kan du informera någon i 
styrelsen, lägga en lapp i föreningens brevlåda Nobelparken 1 eller maila till brfprostenkga@gmail.com. 
 
 
Byte tak 
Takbytet är nu klart. Det återstår målningsarbeten, snörasskydd ska kapas, återställnings-
arbeten av gräset ska göras samt att det ska städas. Allt ska vara klart 31 maj. 
 
Årets projekt 
Målning – vi har fortfarande en del målning som återstår vid balkongerna där både fönster 
och dörr ska målas. Rosensjö Måleri behöver komma in i lägenheten så de kan gå ut på 
balkongen och måla därifrån. De kommer att informera vid vilka tidpunkter de behöver 
komma in. 
Vi har några som köpt elbilar och de behöver ha tillgång till laddstolpar. För att vi ska veta 
om det är fler som går i tankarna på att köpa elbil kommer vi inom kort att gå ut med en 
enkät. Vi kommer sedan att använda enkätsvaren som underlag när vi beslutar om 
investering i laddstolpar. 
Vi har behov av internetuppkoppling till vår expedition och har därför bestämt att ansluta 
oss till stadsnätet. Vi passar då också på att nyttja samma abonnemang till Kyrksalen. 
Efter senaste vattenskadan i Kyrksalen har vi i styrelsen bestämt att gå vidare för att se vad 
det skulle kosta att ansluta fastigheten till dagvattennätet. Fastigheten med adress 
Nobelparken 1 och V Nobelvägen är redan ansluten. 
 
Besöksparkeringen 
Vi vill påminna om att besöksparkeringarna endast är till för besökande, ej för boende. 
 
Avier månadsavgift 
I fortsättningen kommer avierna för månadsavgiften att sändas per post. För att spara miljö 
och portokostnader vill vi uppmana att så många som möjligt ansluter sig till e-faktura 
istället. Det gör du via din internetbank. Sök på HSB Karlskoga-Degerfors och ange ett av 
OCR-numren (finns längst ner till vänster på dina avier) i fältet OCR-referens. 
  
Vårstädning 
Tisdagen den 26 april med start kl 18 har vi vårstädning. När vi är klara bjuds det på korv 
med bröd i Kyrksalen. Information kommer att sättas upp i trappuppgångarna. 
 
 
 

Var god vänd för mer information 
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Motorvärmarsladden 
Vi vill påminna om att ta bort motorvärmarsladden ur uttaget när den inte används. 
 
Cykelrensning 
Vi skall undersöka om det finns cyklar i källare och cykelställ som saknar ägare.  
 
Detta är planen: 

1. Fr o m 1 maj finns svarta buntband i en grön kasse i varje cykelkällare. 
Fäst ett buntband under sadeln på den eller de cyklar ni äger. 
Ta bort vita buntband som sitter kvar sen tidigare! 

2. Buntbanden skall vara kvar till 1 juni. Då flyttas cyklar utan buntband till ett särskilt 
rum. 

3. Om ingen har hört av sig innan 1 september så skrotar vi eller skänker bort de 
övergivna cyklarna.  
 

Ring Ingemar tel 070-635 0646 om ni har frågor. 
 
Förvaring utanför förråden 
Möbler/saker får ej förvaras utanför förråden. Vänligen se till att de möbler/saker som står 
utanför förråden flyttas snarast. 
 
Frågor? 
Har du frågor/funderingar eller synpunkter så kontakta gärna någon av oss i styrelsen. 
Våra kontaktuppgifter finns på anslagstavlorna i trappuppgångarna. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

    
 

Välkommen till vår föreningsstämma  
tisdagen den 17 maj kl 18 i Kyrksalen.  

Inbjudan/kallelse kommer i slutet av april.  
Vi bjuder på smörgåstårta!  

Passa på att träffa dina grannar och styrelsen ☺ 


