
      
 KARLBERGABLADET Nr 65 
   Information till boende i Brf Karlberga Park feb. 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   
Den 22 februari träffades styrelsen. Det här pratade vi om:	
BYGGNADERNA  
En del hörn av hängrännor, som har blivit 
påkörda, ska vi byta ut och/eller räta upp.  
 
Vi ska också ta bort mekanismen i 
entrédörrarna som gör att dörrarna kan 
lämnas öppna. Dessa ska ersättas med en 
spak som fälls ner i asfalten med samma 
resultat. Detta för att undvika att dörrarna 
ofrivilligt lämnas i öppet läge, vilket öppnar 
för värmen att slinka ut och för ovälkomna 
gäster att slinka in.  
 	
Vi anstränger oss för att hitta möjligheter till 
fler parkeringsplatser. Ett alternativ omfattar 
utrymmet mellan carportarna framför 
Karlbergastigen 1 - 3. En del av marken som 
skulle behöva tas i anspråk är kommunens 
och vi ska undersöka om vi kan få servitut på 
den marksnutten. 
 
Fläktmotorerna i Karlbergastigen 1 och 3 är 
bytta. De nya motorerna har inlett sitt arbete 
med att både stanna och väsnas. Vi ska be 
HSB åtgärda.  
 
UTEMILJÖN 
En del lampor i parkbelysningen ska bytas. 
Det kommer att ske snarast.  Våra lindar är 
nu vårbeskurna. Besiktning av bokarna vid 
lekplatsen har beställts. 	
	

  
Sätt ett kryss i almanackan också för vårens 
städdagar redan nu: Lördagen den 22 april, och 
dagen efter för samfälligheten. Vi brukar börja 
vid 10-tiden. Detta är ett ypperligt tillfälle att lära 
känna grannar och att hjälpas åt med den skötsel 
av vår gemensamma miljö som vi annars skulle 
behöva betala ett utomstående företag för.  
	
VATTEN OCH EL 
Förbrukning av vatten och el följer våra 
beräkningar. Med tillägget att vattenförbruk-
ningen under de senaste månaderna har varit 
något lägre än under motsvarande period i fjol. 
	
VÄLKOMNA 
Den sista juni flyttar Adnan och Simon Chamoun 
in på Karlbergastigen 3 Välkomna! 
 
ÅRSSTÄMMAN 2017 
Årsstämman hålls i år tisdagen den 2 maj kl. 
18. Inbjudan skickas ut senare. Motioner till 
stämman 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.  
 
Det är på årsstämman den nya styrelsen väljs.  
 



	

 
 

 

 


