
      
 KARLBERGABLADET Nr 63 
   Information till boende i Brf Karlberga Park dec. 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	

I onsdags, den 14 december, träffades 
styrelsen för sista gången det här året. 
 
Vi började med att konstatera att både 
husen, utemiljön och ekonomin fungerar 
väl. Några stora orosmoln inför det 
kommande året kan vi inte se. 
 
BYGGNADERNA 
Fläktmotorerna i Karlbergastigen 1 och 3 
är nu bytta. Vi ska kontakta HSB för att 
diskutera en eventuell justering av 
fläktarna.   
 
Vi har hittat en lokal sanerare, som lovar 
att komma ut på momangen om vi skulle 
drabbas av klotter igen.  
 
För att hålla en behaglig nivå på värmen nu 
i vinter behöver alla ”motionera” sina 
element. Det är nämligen så att 
termostatventilerna lätt fastnar i ett läge 
och då slutar de helt enkelt att reglera 
temperaturen. Gör så här: Vrid varje ventil 
till maxläge, därefter till minläge ett par 
gånger 

 och sedan tillbaks i ursprungsläget. Klart! Det 
här ska upprepas åtminstone två gånger per år.  
 
VI HÄLSAR FÖLJANDE NYA 
MEDLEMMAR VÄLKOMNA: 
 
Besa Uka, Karlbergastigen 10 och 
Isa och Pierre Cidanal, Karlbergastigen 3. 
 
Tack till Inger Martinell och Maj Gustavsson, 
för att ni ordnade en så trevlig Lucia-fika! Det 
var roligt att så många kom. 
 
Den här årstiden är det mysigt med levande 
ljus. Vi vill påminna om vikten av att släcka 
ljusen i de rum man inte vistas i och att 
kontrollera brandvarnarna, särskilt nu inför 
julen. Ställ dig under brandvarnaren och se om 
den lilla lysdioden blinkar rött. I så fall är allt 
som det ska. Gör den inte det är det dags att 
byta batteri.  
 
Vi i styrelsen önskar alla en God Jul 
och ett Gott Nytt Karlberga-År! 
 
brfkarlbergapark@gmail.com  
 
 

 



	


