
      
 KARLBERGABLADET Nr 64 
   Information till boende i Brf Karlberga Park jan. 2017 

	
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 torsdags, den 26 januari, träffades 
styrelsen för första gången det här året. Vi 
börjar med att konstatera att vi inte behövt 
höja för avgifterna det här året heller. 
 
Byggnaderna 
Till fläktarna i varje hus byter vi nu ut alla 
motorer. De börjar bli gamla. Kvar att byta 
är motorn för fläkten, Karlbergastigen 10, 
sen är alla tipptopp i sisådär tio år till. 
 
Kodlåsen utanför entréerna krånglar. Det 
ska nu åtgärdas. 
 
Utemiljö 
Den höga boken vid lekplatsen är ett 
vackert inslag i vår miljö. De kraftigaste 
grenarna är stagade med en vajer för att 
inte ramla ner. Anordningen ska nu 
besiktigas efter de hårda vindarna nyligen.   
 
Än så länge är det vinter och det kommer 
att snöa, inte bara en utan flera gånger än. 
Därför står det inom kort en snöspade och 
en kvast vid varje entré, så att vi alla har 
möjlighet att ta ett tag framför ingången när 
så behövs.  
 
Övrigt 
Styrelsen beslöt att dyra reparationer som 
ska utföras av HSB ska godkännas av 
styrelsen innan de beställs. 

  
Årsmötet hålls i år tisdagen den 2 maj. 
Kallelse skickas ut senare. Motioner till 
årsmötet ska ha kommit in till styrelsen 
senast den 15 mars.  
 
En motion kan se ut hur som helst men ska 
innehålla rubrik, motivering och förslag till 
åtgärd. Du kan mejla den till 
brfkarlbergapark@gmail.com eller lägga den i 
föreningens brevlåda, Karlbergastigen 5. 
 
Årsmötet är en alla tiders möjlighet att träffa 
andra som bor i området och att prata om vår 
gemensamma boendemiljö. Det är också där 
styrelsen väljs.  
 
Valberedningen tar nu fram förslag till 
ledamöter. Den består i år av Oscar Skytt 070-
221 72 88, Carl-Göran Öhlin 070-217 95 50 
och Ingvar Persson 070-591 20 04. Kontakta 
någon av dem om du själv vill ta aktiv del i 
styrelsen eller vill föreslå någon som du tror 
skulle passa. 
 
Karlbergabladet läggs numera ut på HSB 
Portalen. Vi kommer så småningom att sluta 
att mejla till varje hushåll.              Titta  på 
https://www.hsb.se/sodertalje/ och skrolla ner 
till rutan ”Logga in på HSBs webbverktyg”.  
Klicka på länken ”Login HSB Portalen”.  Alla 
har fått inloggningsuppgifter från HSB.  



	

 

 


