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

INFORMATION FRÅN STYRELSEN FRÅN SENASTE MÖTET  

Styrelsen sammanträdde den 24 januari, för 
första gången detta år, till ett digert möte  
 
Byggnaderna 
Vi fortsätter med våra energisparplaner som 
bland annat omfattar bergvärme, ett femtiotal 
fler solpaneler på taken och individuella 
temperaturmätare i lägenheterna för bättre 
och jämnare värmereglering. Denna 
investering skulle bli den största någonsin i 
föreningens historia och beräknas ge vinst i 
kassan redan första året. Den medför heller 
inte några höjda månadsavgifter. 

 
Utemiljö 
Vi har fått offert på fyra nya extra P-platser 
och hoppas kunna genomföra upphandlingen 
inom kort 
Och så har de nya soprumsdörrarna kommit 
på plats, som väl alla har märkt.  
Samfälligheten har ansökt om tillstånd att få 
sätta upp 30-skyltar vid infarterna, alltså på 
Karlbergastigen och i Österviksbacken. 
Dessa skyltar ska senare i vår kompletteras 
med fartgupp av asfalt. Vi hoppas därmed 
kunna dämpa hastigheterna till och från 
området 
 
Övrigt 
Filterna i luftintagen i alla lägenheter ska 
bytas. Ragnar kommer att gå runt och knacka  
dörr och dela ut nya. 
 

  Han hjälper också till att byta, för den som vill 
det. 
Vi undersöker också möjligheten att byta ut alla 
brandvarnare mot nya.  
 
Tvättstugan: Både valsen och duken på mangeln 
ska repareras.  
 
Nu har nästan alla hunnit få sina nya 
bostadspärmar, med nyttig information om 
boendet i vår förening. Läs och begrunda och hör 
av dig till styrelsen om det är något du undrar.  
 
Nya medlemmar 
Saif Ghazali och Helda Jomma flyttade den 8 
januari in på Karlbergastigen 1.  
Den 30 januari flyttade också Felicia Wallberg 
och Ibrahim Issa in på Karlbergastigen 3. 
Vi hälsar dem alla välkomna till Karlberga Park. 
 
Sophantering 

God fortsättning på det nya året! 
 
Styrelsen 
Brfkarlbergapark@gmail.com 
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Informationsmöte i 
Samlingssalen torsdagen den 
15 februari kl 19. Välkomna 
dit för samtal kring detta 
spännande projekt.  

I soprummen kan du slänga hushållssopor, 
övrigt hushållsavfall samt tillplattade små 
kartonger, flaskor, metall och plats. Det 
finns också en behållare för elektronikskrot. 
Till sådant räknas allt som har solceller, 
batterier eller sladd. Övriga sopor måste 
var och en själv köra iväg till Returen i 
Moraberg. Mer information om när de har 
öppet med mera kan du hitta i 
bostadspärmen.  



 



   

	  


