
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 14 mars. 
Följande avhandlades:  
 
Byggnaderna 
Vårt energiprojekt med bland annat berg-
värme och fler solceller pågår som planerat. 
Värmepumparna levereras första veckan i 
april och ska placeras i nya värmecentralen, 
den som nu är 3:ans cykelförråd. Vi fortsätter 
att kontinuerligt informera om arbetet, som 
hittills, i separata meddelanden. Det gör vi 
också på årsstämman den 7 maj – hoppas att 
du redan har noterat datumet i din almanacka. 
Har du frågor kring projektet, kontakta 
Ingvar Persson, Karlbergastigen 10, 070-591  
2004 eller boingvar.persson@icloud.com. 
 
Utemiljön 
De tre nya extra P-platserna kommer att 
anläggas så snart tjälen släppt. Den som vill 
ställa sig i kö för en andra P-plats kontakta: 
Ingrid Sjökvist, sjokvist.ingrid@icloud.com, 
070-542 4207. 
Samtidigt kommer fartgupp att anläggas både 
på Karlbergastigen och i Österviksbacken 
och 30-skyltar sätts upp.  
 
Vintern har gjort vägarna inom området isiga 
och hala och Karlbergastigen moddig. 
Snöröjningen har inte hunnit med. Vi ska be 
Trädgårdsprakt se om det går att göra något 
åt svårigheterna även en snörik vinter som 
den här. 
 
Snart är det vår och vi hoppas då kunna baxa 
upp fasta sittplatser och bord till vår 
grillplats.  
 
Övrigt 
Vi kommer att besöka alla för att lämna ut 
nya filter. De gamla, som sitter bakom ele-  

 menten, ska bytas ut. I samband med besöket ska 
lägenheterna förses med temperaturgivare för 
bättre styrning av nya värmesystemet och för att 
underlätta felsökning. När detta ska ske 
återkommer vi om. Vi byter då också samtliga 
brandvarnare. Brandskyddsmyndigheten 
rekommenderar att så sker vart tionde år. De nya 
varnarna och filterna bjuder föreningen på. 
 
Vi har, trots att kostnaden ökade med 10 000 kr 
om året, beslutat att fördubbla tömningarna av 
sopkärlen för kartong och wellpapp, för att 
komma tillrätta med överfyllda behållare. Dessa 
töms nu varje måndag. Fortfarande uppmanar vi 
alla att platta till sina kartonger innan de slängs 
och att själva åka med stora emballage till 
Returen. Detta för vår gemensamma trivsels skull. 
 
Företaget Balkong & Fasad, som tidigare glasat in 
balkonger i området, har delat ut nya erbjudanden 
i våra brevlådor. En inglasning kräver bygglov, 
men sådant kan sökas för ett helt hus.  
 
Alla hushåll har fått en uppdaterad bostadspärm. 
Läs gärna redan nu under fliken 1:2. Där finns 
nyttig information och viktiga telefonnummer. 
Det kan kännas tryggt att veta var de finns, när de 
en gång behövs 

	    
 
Brfkarlbergapark@gmail.com   
Styrelsen 
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