
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 FRÅN SENASTE MÖTET 22 NOVEMBER 

Detta diskuterade vi: 
 
Byggnaderna 
Någon vecka före jul är våra nya 
soprumsdörrar på plats. Då ska också 
dörrstoppar till alla entrédörrar vara 
monterade. Likaså hängkedjor från 
carportarnas yttertak för att förhindra att 
snöplogen och andra stora bilar backar på 
hängrännorna. 
Vi börjar bli en riktigt miljömedveten 
förening. Utan att behöva höja 
höja månadsavgifterna! Just nu undersöker vi 
möjligheten att installera bergvärmepumpar. 
De kan sänka en stor del av våra uppvärm-
ningskostnader.  
 
Utemiljön 
Bokarna vid lekplatsen är beskurna. De 
borttagna stammarna var angripna av svamp. 
Någon fara för de stammar som står kvar 
finns för närvarande inte.  
 
Det företag som en gång i tidernas 
begynnelse jobbade med att lägga kablar i 
vårt område när det var nytt, har tillsammans 
med Inger och Per Backlund konstaterat att: 
sex nya P-platser är vad vi kan knöka in. 
Projektet är alltså igång.  
 
Samfälligheten har beslutat att sätta 
upp 30-skyltar på Karlbergastigen för 
att förhindra fortkörning. Dessa ska så 
småningom kompletteras med asfaltgupp 
 
Nya medlemmar 
Den 15 december flyttar Simon Chamoun in,  
den 8 januari Caroline Abrahamsson och  

 den 20 januari Felicia Wallberg. Alla till 
Karlbergastigen 3. Vi hälsar dem välkomna till 
Karlberga Park! 
 
Övrigt 
Telge Återvinning har bett oss fördubbla antalet 
tömningar av kartongkärlen i soprummen så att de 
inte svämmar över. Men det kostar. I stället vädjar 
vi till alla boenden att platta till de kartonger ni 
slänger ordentligt. Om ni måste göra er av med 
mycket emballage ber vi er att själva köra det till 
Returen. 
  
Vi kommer inom kort att samla in 
lägenhetspärmarna från varje bostad för att förnya 
innehållet. En del av ursprungsinformationen är 
inaktuell och annat har kommit till. Vi börjar i 
Karlbergastigen 5.  
 
Välkommen till Luciafika den  
12 december kl. 19 i samlingssalen.  
Ingvar Persson som håller i 
bergvärmeprojektet, är på plats och 
berättar. Kom och tyck till! 
 
Styrelsen   Brfkarlbergapark@gmail.com 
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