
	

I styrelsen ingår Ingrid Sjökvist (sekreterare), Inger Hägglöf (ordf.), Ulla Linnersund (kassör), 
Ragnar Samuelsson (tekniskt ansv.), Gabriel Durmaz, Johan Söderström och  
Ishak Noyan (suppleanter) 
	
INFORMATION FRÅN STYRELSEN   
 
Den nyvalda styrelsen sammanträdde i onsdags, den 17 maj. Ny i den är Ishak Noyan, suppleant och 
Ingrid Sjökvist, ordinarie. Vi hälsar dem välkomna till vårt spännande och viktiga arbete. Följande 
pratade vi om: 
	
Byggnaderna 
Målningen av cykelförråd och vindskydd 
kommer att påbörjas så snart vädrets 
makter gör det möjligt. 
 
Trädgårdsprakt, som sköter om vår 
utemiljö, har fått i uppdrag att lämna 
offert på en handfull nya P-platser. 
 
Det är svårt att hålla snyggt i tvättstugan. 
Vi undersöker nu möjligheten att ändra 
bokningsrutinerna för att kunna påminna 
den som har glömt att städa efter sig att 
göra det. 
 
Den nya fläktmotorn på Karlbergastigen 
1 är för högljudd och vi undersöker vad 
vi ska kunna göra åt problemet. 
 
Utemiljön 
Ännu har vi inte fått något besked om hur 
kommunen ställer sig till att vi vill 
beskära bokarna vid lekplatsen. 
Samfälligheten för samtal med dem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.S. Vi hoppas kunna samla styrelsen till 
en ny bild 

	 Övrigt 
Vi har beslutat oss för att säga upp avtalet med HSB, 
den del som handlar om underhållsplanen. Den gör vi 
fortsättningsvis själva och sparar på så sätt en slant 
samtidigt som vi lättare kan bedöma vad som 
verkligen behöver göras. 
 
Vi har också beslutat oss för att säga upp det avtal 
med HSB som rör tillsynen av vår värme- och 
ventilationsanläggning. I stället tecknar vi avtal med 
företaget Flexibel Luftbehandling som redan nu 
anlitas och kan vår anläggning utan och innan. 
 
Styrelsen möts nästa gång den 14 juni. Du är hjärtligt 
välkommen att kontakta oss om det är något du tycker 
vi bör ta upp: brfkarlbergapark@gmail.com  
 
Solfångare – är det något för oss? Kom till vår extra 
årsstämma torsdag den 15 juni kl 19 i 
föreningslokalen och hör vad styrelsen har kommit 
fram till. Där ska också våra nya stadgar klubbas en 
andra gång för att på så sätt bli giltiga.  
 
Soliga vårhälsningar!  Styrelsen 
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