
      
 KARLBERGABLADET Nr 62 
   Information till boende i Brf Karlberga Park nov. 2016 

	
I	styrelsen	ingår	fr.	v.	Ingrid	Sjökvist Torbjörn Claesson, Inger Hägglöf (ordf.), Ulla Linnersund, Therese Holz och Ragnar Samuelsson  
Saknas på bilden gör Gabriel Durmaz  och Johan Söderström (båda suppleanter 
 
INFORMATION FRÅN STYRELSEN	

Den 9 november träffades styrelsen. 
Huvudpunkten på mötet var att förbereda oss 
för budgetmötet på HSB. Men vi hann en del 
mer: 
 
BYGGNADERNA 
Någon ansamling av vatten ska vi inte längre 
behöva uppleva utanför 5-an. En stenkista och 
två dräneringsrör har tagit hand om saken. 
Behovet av dräneringen utanför 3:an och 10:an 
ser vi över i vår. 
 
Det är fel på takfläktarna i Karlbergastigen 1 
och 3. Bådas motorer måste bytas och nya är 
beställda. Vi väntar på leverans och hoppas att 
motorerna finns i lager så att det inte dröjer så 
länge innan arbetet är igång. 
 
Kodlåset på Karlbergastigen 10 krånglar. Vi 
tittar på olika alternativa lösningar. Det första 
vi prövar är att byta kod och inte använda den 
trilskande siffran. Torbjörn informerar om 
vilken det blir. 
 
Även hissen i 1:an fortsätter att gäcka oss. Vi 
för samtal med Kone om långsiktig reparation. 
 
Vi har sökt klottersanerare för att förbereda oss 
för fler attacker men har inte ännu fått svar. 
 
UTEMILJÖN 
Grillen är nu helt klar och står på sin plats, 
övertäckt för vintern, och väntar på våren.  
 

 I vår ska vi också väcka liv i möjligheten att 
anlägga fler P-platser och vilka åtgärder vi ska 
vidta för att minska hastigheten på 
Karlbergastigen.  
 
EKONOMIN 
Stor del av mötet ägnade vi åt det budgetförslag 
som vi har fått av HSB. Den 16 november ska vi 
träffa dem och gå igenom en del frågetecken. Vi 
kan emellertid konstatera att vår ekonomi är 
fortsatt god och vi har bestämt att flytta över en del 
av vår kassabehållning till bättre räntebärande 
konto.  
 
ÖVRIGT, 	Ur våra ordningsregler 
Vi påminner om att bilkörning fram till entréerna 
endast får ske för att lasta eller lossa varor. Inte för 
att hämta personer, såvitt de inte är 
rörelsehindrade. När varorna plockats i eller ur ska 
bilen genast flyttas till parkeringsplatsen. Detta 
gäller även besökare. 
 
Till sist, glöm inte 
 

 
 
Styrelsen träffas nästa gång den 14 december. 
Styrelsen 
brfkarlbergapark@gmail.com  

Adventskaffe serveras i 
samlingslokalen den 7 
december klockan 19 – ett 
gyllene tillfälle att lära 
känna grannarna. 
Välkomna! 



	

 
 


