
INFORMATION FRÅN STYRELSEN 
Vid styrelsens sammanträdde den 20 april behandlades 
följande ärenden: 
 
VÅR STÄDDAG 
Först ett stort tack till alla som deltog i vår gemensamma 
städdag den 17 april. Vi fick gjort allt som vi hade planerat.  
 
HUSEN  
Företaget Aquademica, som har inspekterat våra fasader, har 
kunnat konstatera sprickor på fasaderna. De beror på 
byggfel, menar de. JM ska kontaktas. 
 
Kittningen vid balkongerna måste dessutom underhållas för 
att stå emot fukt. Det måste ske regelbundet, vilket därför nu 
skrivs  in i den löpande underhållsplanen. 
 
UTOMHUS  
Vi har bett företaget Trädgårdsprakt att bedöma om det finns 
möjlighet att anlägga fler p-platser. De har för mycket att 
göra nu, men återkommer med förslag till hösten. 
 
Den planerade grillplatsen på kullen vid Karlbergastigen 5 
ska anläggas med hjälp av en del av gruset från vinterns 
halkbekämpning. Denna återanvändning sparar vi pengar på.  
 
För att komma till rätta med okynnesåkning och därmed öka 
säkerheten i vårt område sätter vi nu upp en stolpe på 
gångstigen mellan Karlbergastigen 1 och 3.  
 
NYA MEDLEMMAR 
Natalie och Nisha Dag är nya ägare till lgh 251,  
Karlbergastigen 3. Vi hoppas att ni ska trivas hos oss. 
Eftersom inflyttning inte kan ske förrän i oktober, hyr de ut 
lägenheten i andrahand till 30 september. 
Styrelsen har godkänt uthyrningen.  

EKONOMI Vår ekonomi är fortsatt god. Vi har cirka 700 
tkr på banken, vi förväntar oss inga överraskande avvikelser 
mot budget och vi har inga eftersläp av avgifter. 
Kostnaderna för el och vatten överstiger heller inte vad vi 
har räknat med. Det gör att vi nu har kunnat besluta oss för 
att amortera snabbare med ytterligare 150 000 kr om året 
och att göra en extra engångs-amortering på 500 000 kr. 

ENERGIFÖRBRUKNING  
Vi försöker ständigt förbättra våra möjligheter till 
energibesparing. Vi ska därför nu se över våra 
värmeväxlare, så att vi inte där onödigtvis förlorar energi.  
 
ÖVRIGT 
Ordningsregler för vårt område kommer upp som en punkt 
på årsstämman. Förslaget ska till dess kompletteras med hur 
vi ska undvika nedskräpning i vårt område och kravet att i 
förväg anmäla om man vill bygga om sitt badrum. 
Ett nytt hus med 16 lägenheter planeras i vårt närområde, 
Linavägen 5 (vid vattnet). När och hur det kan bli aktuellt är 
inte klart. 
 
En brandinspektion genomfördes den 26 april. Den visade 
att allt var i ordning. Vår uppmaning till alla att ta bort 
personliga saker, som dörrmattor och blommor, från 
trapphusen hade hörsammats. Sådana kan i och för sig vara 
trevliga, men utgör hinder vid en utrymning.  
 
Samfälligheten (där vår bostadsrättsförening ingår 
tillsammans med Röda, Gula och Heijkensköldska gården) 
har nu en ny styrelse. Ordföranden heter Linus Reuter. 
Kassören, som bor på Karlbergastigen 10, är Linus 
Lindholm. 
 
MÖTEN 
3 maj, bostadsrättsföreningens årsstämma, Lina kyrka, 
klockan 19.00. Välkomna! 
 
Nästa styrelsemöte   
blir den 18 maj. 
Styrelsen   brfkarlbergapark@gmail.com 
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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). 

	


