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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. 
 
 
Årets stämma 
Stämman ägde rum tisdagen den 17 maj. Tyvärr var det få som deltog, endast en medlem 
förutom några ur styrelsen. Vi i styrelsen tycker att det är tråkigt att inte fler vill delta och 
umgås med sina grannar en stund. Vi vill gärna ha in synpunkter på vad ni som boende 
tycker att vi ska utveckla och göra för att vi alla ska trivas så bra som möjligt och detta är ett 
utmärkt tillfälle för det. 
Lite information från stämman: 

 Inga motioner har inkommit. 
 Solveig Olsen och Tina Hagberg har avgått som suppleanter och vi gjorde därmed om 

sammansättningen i styrelsen eftersom suppleanterna i praktiken har haft samma 
uppgift som en ledamot. Så nu är vi sex ledamöter istället. 

 Ny ledamot i styrelsen är Mathz Björn. 
 
Bokning Kyrksalen (vår samlingslokal) 
Elisabeth Westerlund tar över bokningen av Kyrksalen från och med 1 juni. Elisabeth nås på 
tel: 070-572 70 28 eller till@elisabethw.se . Monica Holmström kvarstår som ersättare när 
Elisabeth inte är anträffbar. 
 
Enkät elladdstolpar 
15 stycken har svarat på vår enkät om elladdstolpar. Ett stort tack för det. Det underlättar 
vårt arbete framåt med planering av hur vi ska bygga ut. Arbetet fortskrider och vi 
återkommer med mer information längre fram.  
 
Cykelrensning 
De cyklar som inte är uppmärkta med svart buntband under sadeln till 1 juni kommer att 
flyttas till ett särskilt rum. Efter 3 månader (1 sept) ger vi bort eller skrotar dessa cyklar.  
Ring Ingemar tel 070-635 06 46 eller Peter 073-446 15 63 vid frågor. 
 
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. 
  

Var god vänd för mer information 
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Besöksparkeringen 
Vi behöver återigen påminna om att besöksparkeringarna endast är till för besökande, ej för 
boende. 
 
Målning fönster 
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. 
 
Stadsnät Kyrksalen och expeditionen 
Under juni månad kommer Bravida att ansluta Kyrksalen och expeditionen till stadsnätet.  
 
Anslutning dagvattennät 
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. Vi kommer att ta in en konsult 
som kan hjälpa oss med förfrågningsunderlag då detta är en komplex fråga som inte vi i 
styrelsen har kompetens för. 
 
Frågor? 
Har du frågor/funderingar eller synpunkter så kontakta gärna någon av oss i styrelsen. 
Våra kontaktuppgifter finns på anslagstavlorna i trappuppgångarna. 
 
 
 
 

 


