
      
   KARLBERGABLADET Nr 54 
   Infornation till boende i Brf Karlberga Park april. 2016 

	
 

I styrelsen ingår fr. v.Torbjörn Claesson, Therese Holz, Ulla Linnersund, Ragnar Samuelsson, Inger Hägglöf (ordf.) och Hans 
Olsson. Saknas på bilden gör Anette Buszman och Linus Lindberg (båda suppleanter). 

	
INFORMATION FRÅN 
STYRELSEN 
Vid styrelsens möte i mars bestämde vi: 
FASADER 
Vi har anlitat företaget Aquademica för 
att undersöka våra fasader. Detta som en 
förebyggande åtgärd, problem med 
fasader kan vara dolda innan de visar 
sig och då bli ganska kostsamma att 
åtgärda. Aquademica börjar med ett 
stickprov innan vi beslutar oss för om vi 
ska be dem titta på alla våra hus. 
 
RADONMÄTNING 
Resultaten från radonmätningarna har vi 
nu fått och mycket riktigt, samtliga 
mätvärden ligger väl under gränsvärdet. 
Miljökontoret i kommunen som begärde 
mätningarna har inte kommenterat men 
vi förväntar oss inga negativa 
kommentarer. 
 
VENTILATION 
Ventilationen i Karlbergastigen 3 
fungerar nu till fullo. 
 
OMBYGGNAD AV 
VÅTUTRYMMEN 
Vi beslutade att den som vill bygga om 
sitt badrum måste lämna in en ansökan 
till styrelsen innan arbetet påbörjas. 
Styrelsen ska nämligen godkänna varje.  
sådan ombyggnad eftersom  

 vattenskador är så kostsamma 
 
PARKERINGSPLATSER 
Vi har bett företaget Trädgårdsprakt (de som 
hjälper oss hålla snyggt i området) om anbud 
på ytterligare p-platser. Förslag kommer i höst 
 
PARKBELYSNING 
Nu fungerar belysningen i parken, det krävdes 
nya led-lampor för det och föreningen var med 
och betalade. Visst blev det bra! 
 
EKONOMI 
Vi har nu satt om ett av våra lån till goda 
villkor och beslutade att flytta det från 
Swedbank till SBAB. Vi öppnade också ett 
sparkonto och flyttade pengar från Swedbank 
till SBAB.  
 
VIKTIGA MÖTEN 
Glöm inte följande datum: 
24 april samfällighetens städdag, med början 
kl 10.00. 
 
3 maj, bostadsrättsföreningens årsstämma, 
Lina kyrka, klockan 19.00. 
Kallelse har gått ut och årsberättelse och 
motioner kommer att skickas ut innan 
stämman.  
 
Nästa styrelsemöte blir den 20 april.  
Styrelsen 
brfkarlbergapark@gmail.com 



	


