
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 11 april. Det här 
pratade vi om:  
 
Energiprojektet 
Borrningarna är nu klara och arbetet med dem 
gick helt enligt planerna. Nu har vi tio hål 310 
meter ner i marken och det är genom dem vi inom 
kort ska hämta vår värme.  
Just nu gräver vi en kulvert mellan nya 
värmecentralen och 3:ans under- och elcentral. 
Det medför bland annat att entrédörren till 3:an 
kommer att vara avstängd några korta stunder en 
dag om ett par veckor. Vi berättar mer exakt när 
vi vet när.  
Ett kort elavbrott blir det också när vi inom kort 
gräver för ny kabel mellan markskåpet vid 
lekplatsen till 3:ans elcentral. Också tidpunkten 
för det återkommer vi till.  
 
Monteringen av temperaturmätarna i början av 
veckan gick alldeles utmärkt och vi tackar för 
allas samarbete!   
 
Om några veckor ska också samtliga elmätare 
bytas ut men då behöver vi inte komma in i 
lägenheterna. Däremot måste vi bryta strömmen 
ungefär en halvtimme för varje lägenhet. Vi 
återkommer med information när vi vet vilken tid 
som gäller för just ditt hus.  
Och sist men inte minst: De nya solpanelerna 
läggs troligen på plats under nästa vecka.  
Senaste nytt om projektet skickas ut separat. 
 
Utemiljön 
Så snart vädret tillåter kommer vi att måla den 
nya värmecentralen utanför 3:an.  
 
 
  

 Övrigt 
Nu har alla lägenheter fått nya brandvarnare och  
nya filter att montera bakom elementen. 
Behöver du hjälp med det kontakta Ragnar  
Samuelsson: 070 669 02 40  
 
Vårens städdag infaller i år lördag den 28 april.  
Vi börjar vid 10-tiden och träffas utanför samlings- 
lokalen. Att under några timmar hjälpas åt att hålla  
vårt område snyggt och fint brukar vara roligt. Det  
arbete vi själva enkelt kan utföra själva slipper vi  
köpa och betala för. 
 
Och glöm inte årsstämman. 
Måndag den 7 maj kl 18 i Lina kyrka. Inga motioner  
har vi hittills fått. Slutdatum för dem var 29 mars. 
 
Välkomna 
Den 15 maj flyttar Felix Persson och Amanda  
Godoy Wang in på Karlbergastigen 5. Välkomna! 
 
Grillning 
Våren inbjuder till grillning utomhus. Vi påminner  
om att sådan är tillåten i parken och vid grillplatsen.  
De som bor på översta våningen får också grilla på  
sina balkonger. Den gyllene regeln är:  
Visa grannarna hänsyn. 
  
 

	    
 
Brfkarlbergapark@gmail.com   
Styrelsen    
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