
I styrelsen ingår Inger Hägglöf (ordförande), Ulla Linnersund (kassör), Ragnar 
Samuelsson (tekniskt ansvarig) och Ingrid Sjökvist (sekreterare) samt Gabriel Durmaz, 
Ishak Noyan och Johan Söderström (suppleanter). 

INFORMATION FRÅN STYRELSEN  
I onsdags, den 14 juni, träffades styrelsen. Det blev ett spännande möte som bland annat 
omfattade det här: 

Byggnaderna 
Vi ska nu på sikt minska våra energikostnader 
med hjälp av solenergi. Redan i sommar 
monterar vi solceller på taken, 30 svarta 
sådana per hus.  
Med installationen spar vi ca 53 000 kronor 
per år, samtidigt som vi agerar miljömedvetet, 
vilket torde öka värdet på våra bostäder. Hela 
anläggningen kostar 538 000 kronor.  
 
De pengarna har vi egentligen, men måste ta 
ett kortfristigt lån på 500 000 för att klara 
likviditeten när räkningen ska betalas. 
Investeringen är ”betald” på tio, eller – om vi 
får energibidrag, vilket är troligt – på sju år. 
Entreprenör blir Solar Scandinavia i Tullinge.  
 
Solenergin kommer att användas till 
fastigheternas gemensamma elförbrukning, 
och påverkar inte de enskilda bostädernas 
egen hushållsel.  
 
Kommunen har godkänt vår ansökan om 
bygglov. Vi återkommer med information när 
installationen börjar närma sig och svarar 
gärna på frågor 

 
OBS! Våra avgifter påverkas INTE av 
solcellsinstallationen! 
 
Vi ska, också det för att spara el och pengar, 
se över belysningen i våra offentliga  
	

	 utrymmen och byta ut en del lampor mot 
energisnåla sådana. 
 
Tips: Kolla ditt eget avtal med Telge Energi så 
att du inte av misstag har ett så kallat anvisat 
avtal. Ett sådant är mycket ofördelaktigt och 
går att byta ut mot förmånligare. 
 
Ny dörr till tvättstugan är beställd och på väg att 
levereras. 
 
Utemiljön 
Vi väntar med spänning på offert för en handfull 
nya parkeringsplatser. 
 
Nya medlemmar 
Vi hälsar följande nya medlemmar välkomna: 
Adnan och Simon Shamoun som flyttar in på 
Karlbergastigen 3 den sista juni.  
Atheer Yousif och Noora Ghareb, som flyttade in 
på Karlbergastigen 1 redan i mitten av maj. 
 
Övrigt 
Extrastämma hölls den 15 juni. Vid det 
klubbades våra nya stadgar (som skickades till 
varje hushåll inför den ordinarie årsstämman i 
maj) slutligt igenom. Där diskuterades också 
solenergiprojektet. 
 
Ägaren till det äldre, vita huset längst ner i 
backen mot kanalen har fått bygglov för ett större 
flerfamiljshus med 25 lägenheter. Samfälligheten 
har överklagat. Vi informerar om utgången! 
 
Vi önskar alla en riktigt fin och solig sommar!  
 
Styrelsen   Brfkarlbergapark@gmail.com  
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