
      
 KARLBERGABLADET Nr 67 
  Information till boende i Brf Karlberga Park april 2017, rättad version 

 
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   
Vid styrelsens sammanträde den 26 april togs följande upp:  
BYGGNADERNA  
En del hängrännor på carportarna har skadats i 
vinter. De kommer att repareras. 
Målning av vindskydden och cykelförråden 
påbörjas så snart som vårvärmen tillåter. 
Dörren till tvättstugan är sliten och håller inte för 
fler lagningar och lappningar. Ny är beställd. 
Tröskeln vid entrén Karlbergastigen 3 låg en tid 
och vippade. Den är nu förankrad i rätt läge. 
 
UTEMILJÖN 
Vår grillplats växer så sakteliga till sig. 
Grillgaller, asklåda och plåthink är inhandlat. 
Marken är jämnad och några ”sittbänkar” 
ditlagda. Grillregler kommer att anslås. 
Potthålen vid infarten är nu ett minne blott. Både 
vägen och hålen från gästparkeringen till Lina 
kyrka är kommunens. Samma sak gäller 
Linavägen.  
 
Bokarna vid lekplatsen är åter besiktigade och 
ska ytterligare beskäras för säkerhetens skull. De 
är ”skyddade” och för att vi ska få göra något 
med dem krävs tillstånd från kommunen. 
Samfälligheten tar den kontakten. Vi hoppas, i 
samarbete med Järna trädvård, få kapa den gren 
som hänger ut mest. Det måste ske etappvis för 
att inte trädet ska dö.  
 
EKONOMI 
Nu är alla våra fyra lån bundna och det till bra 
räntor. Den högsta ligger på 1,51 %.  
Det finns ett flagrant fel i det senaste bladet. 
Vi har inte alls 1,9 miljoner kvar i kassan, 

  
utan för tillfället drygt 200 000, en siffra som 
ständigt ändrar sig beroende på vilka räkningar vi 
har betalt och vilka avgifter som kommer in. 
Däremot stämmer det att vi har amorterat 1,7 
miljoner. 
  
SAMFÄLLIGHETEN 
Vår representant i samfällighetens styrelse är från och 
med nu Ulla Linnersund.  
 
NYA I OMRÅDET 
Välkomna säger vi till Stavroula och Aristeidis 
Magklara som den 1 juli flyttar in på Karlbergastigen  

 
ÅRSSTÄMMAN 
Årsstämman hölls i tisdags, den 2 maj i Lina 
kyrka. Förlaget till nya stadgar, som alla fått i 
sina brevlådor, antogs enhälligt. Styrelsen fick 
också en delvis en ny sammansättning. Therese 
Holz och Torbjörn Claesson avgick och ersattes 
av Ingrid Sjökvist (ordinarie ledamot) och 
Ishak Noyan (suppleant). Inga motioner hade 
kommit in.  
 
Styrelsen  brfkarlbergapark@gmail.com  

STÄDDAGEN Tack alla många 
som deltog på städdagen den 22 
april! Så bra att ni var med, vi tror 
det var rekord! 



	

  
 
 

 


