
INFORMATION FRÅN STYRELSEN 
 
Den 18 maj hade styrelsen sammanträde. Det här 
pratade vi om: 
Byggnaderna 
JM har kontaktats angående fuktskador i 
fasaderna. Eftersom det var de som byggde husen 
hoppas vi att de tar på sig ansvaret och bekostar 
nödvändiga åtgärder.  
Styrelsen måste, som tidigare sagts, informeras 
innan en ombyggnad av badrum påbörjas, vilket 
har skrivits in i ordningsreglerna. Vi har 
information om och regler för renovering av 
våtrum, som vi gärna delar med oss av. Vi beslöt 
att (i det fall det kommer till vår kännedom att 
renovering skett av icke certifierad yrkesman) 
informera mäklaren vid försäljning. Den tilltänkta 
köparen riskerar nämligen stora kostnader vid 
fuktskador. 

Vattnet i värmesystemet innehåller för mycket 
syre, vilket ökar risken för korrosion, vilket i sin 
tur kan bli dyrbart att så småningom åtgärda. Vi 
har fått offert från en aktör och ska ta in andra.  

Brandinspektionen var nöjda med vad de såg när 
de var hos oss. Vi påminner om att trapplanen 
måste vara rena från både mattor, skor och krukor 
och annat löst. Detta av säkerhetsskäl vid 
eventuell utrymning.  

Blomkrukor får inte skruvas upp i ytterväggar 
utanför entréerna. Däremot får den som vill 
mycket gärna ställa sådana på marken. 
Hissen i Karlbergastigen 1 har länge strulat. Nu 
ska Kone kontaktas för permanent åtgärd.  
Utemiljön  Staketen vid gästparkeringen kanske 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
kan ersättas av buskar. Inger Hägglöf  tar med sig 
frågan till Samfällighetens styrelse, ärendet ligger 
på deras bord. Med buskar skulle området dels ges 
ett välkomnande intryck, dels skulle vi slippa 
trasiga och påkörda staket. 

Grillplatsen är nu klar, den ligger på kullen bakom 
Karlbergastigen 3 o 5, med stans bästa 
kvällssolsplats. Vi håller på att kolla priser för en 
eventuell fast grill på platsen. 

Farthinder på Karlbergastigen diskuteras och vi 
ska kolla med Trädgårdsprakt om de kan lägga ett 
sådant utanför Karlbergsstigen 10. 
Regnvattnet utanför några av våra gavlar ska 
förstås ledas bort. Vi har nu kontaktat 
Trådgårdsprakt och bett dem åtgärda. 

Ekonomi 
Vi har drygt en miljon på våra konton och inga 
eftersläpande avgifter. Ett av våra lån ska omsättas 
i augusti och vi beslöt att höra med SBAB om de 
är villiga att ta också det och baka ihop det med 
redan befintligt lån hos dem. Vi ska ta in andra 
offerter samtidigt. 
Vatten- och elförbrukningen stämmer med vår 
prognos. 
Nya medlemmar 

Lena och Jan Lorentzon flyttar den 26 augusti in 
på Karlbergastigen 5. Vi säger redan nu 
välkommen till dem! 

Styrelsen träffas nästa gång den 13 juni. 

TREVLIG SOMMAR! 
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. (har flyttat) Saknas på bilden gör Ingrid Sjökvist (redaktör och suppleant) Gabriel Durmaz och Johan Söderström (båda 

suppleanter). 
	



 
 	


