
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 21 februari. 
Följande avhandlades:  
 
Byggnaderna 
Vi beslutade att installera bergvärme med 
gemensamhets-el och att komplettera våra 
solceller. Arbetet beräknas starta under 
senare delen av mars. Hela den nya 
anläggningen kan då vara på plats före 
midsommar och kommer att ersätta den 
fjärrvärme vi nu köper. Vi kommer att borra 
mellan 3:ans cykelgarage och tvättstugan, tio 
hål ca 310 meter ner i berget, och bygga en 
ny värmecentral i 3:ans nuvarande 
cykelgarage, där den nu öppna delen byggs 
igen och blir nytt, låsbart cykelgarage. Till 
3:ans elcentral ska också ny kabel grävas ner 
från kabelskåpet vid lekplatsen. Samtliga hus 
kommer samtidigt att förses med ytterligare 
13 solpaneler/tak, sammanlagt 52 nya. I stort 
sett kommer all denna solenergi att användas 
av oss själva.  
 
Dessutom övergår vi till så kallad 
gemensamhets-el. Det innebär att samtliga 
nuvarande lägenhetsabonnemang/-mätare 
ersättas med nya elmätare, som kopplas till 
föreningens abonnemang. Vi som bor här får 
fortsätta betala marknadshyra och debiteras 
som tidigare för vår hushållsel medan vinsten 
stannar i föreningen för betalning av hela den 
här investeringen.  
 
Kostnaden för den beräknas till 4,4 miljoner 
och är föreningens genom tiderna största. 
Pengarna har vi fått löfte om att låna från 
SBAB till bra villkor. Överskottet för oss 
beräknas till 145 000 per år efter 
amorteringar och räntor, redan första året. 
Denna satsning innebär en stor 
energibesparing och är samtidig en rejäl  
 

  miljöinvestering som dessutom inte medför 
någon höjning av månadsavgiften. 
 
Föreningen har tecknat avtal med G:ssons El AB 
för elarbeten, vilket alla hushåll i föreningen  
också kan utnyttja. Behöver du alltså en elektriker 
för jobb i din lägenhet och vill dra nytta av denna 
möjlighet kan du kontakta Ingvar Persson, 
Karlbergastigen 10, 070-59 12 004 eller 
boingvar.persson@icloud.com. 
 
Utemiljö 
Soprumsdörrarna ska kompletteras med större 
plåtar i dörrarnas överkant för att förhindra snö 
och regn att förstöra, frysa dörrarna och låsen. 
 
Bygglov är nu beviljat för tomten längst ner i 
backen, på Linavägen, där nuvarande hus ska 
ersättas av ett större flerfamiljshus. 
 
Våren är i antågande och många längtar till en 
stund på balkongen. Vi vill påminna om att 
markiser och andra fasta installationer på 
balkongerna inte får sättas upp utan att styrelsen 
informeras i förväg. Kom ihåg att putsen i fasaden 
inte tål ett enda litet hål! Om man perforerar 
putsen bjuder man in till vattenskador eftersom 
fasaden då drar åt sig fukt. 
 
Notera redan nu 
Datum för årsstämman är redan bestämt till 7 maj 
kl. 18 i Lina kyrka. Motioner till stämman ska 
lämnas till styrelsen senast 29 mars 
(skärtorsdagen). Kallelse till stämman skickas ut 
senast 6 april. 
Styrelsen 
Brfkarlbergapark@gmail.com 
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