
I styrelsen ingår Harro Hinrichsen, Inger Hägglöf (ordförande), Ingvar Persson (kassör), Ragnar 
Samuelsson och Ingrid Sjökvist (sekreterare) samt suppleanterna Lars Lundgren och Lola Magklara. 

 

INFORMATION FRÅN STYRELSEN FRÅN SENASTE MÖTET  
 

Vår nya styrelse hade sitt första sammanträde 
den 16 maj. Det här pratade vi om:  
 
Energiprojektet 
Vårt stora energibesparingsprojekt följer 
tidplanen och vi hoppas kunna trycka på 
knappen för att köra igång det hela i mitten av 
juni.  
 
Notera redan nu lördagen den 18 augusti i 
almanackan. Då ska vi hjälpas åt att fira att 
projektet är i hamn och det med en gemensam 
områdesfest. Mer om den kommer i senare 
inbjudan. 
 
Och sist men inte minst: De nya solpanelerna 
har nu lagts på plats. Slutgiltig montering blir 
klar 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. Christer 
Eriksson som målade våra cykelgarage och 
vindskydd förra sommaren kommer igen och 
gör jobbet, troligen veckan som börjar den 28 
maj.  
 
Asfaltguppen på tillfartsvägarna finns på plats 
och ska nu märkas ut. Vi hoppas att de ska 
motverka fartsyndare och att vi därmed skapat 
en tryggare miljö. 
 
Tre nya extra P-platser är klara och likaså tre 
familjer är nu extra glada för att kunna 
parkera sin andra bil inom området. För 
övriga som är intresserade av en sådan plats 
finns en kö.  
 
Den som är intresserad av att ta plats i den 
kontaktar: Ingrid Sjökvist i 10:an, 
sjokvist.ingrid@icloud.com, 070-542 4207. 

  
De buskar som vi tvingades gräva upp för  
att kunna anlägga de nya P-platserna hoppas 
vi ska kunna planteras längs trästaketet vid  
gäst-parkeringen.  
 
Askkopparna utanför entrédörrarna ska vi 
be vårt städbolag PIMA tömma så vi slipper 
fimpar på marken.  
 
Välkomna 
Martin Goblirsch och Sandra Kujala som  
bor på Karlbergastigen 10 sedan april.   
Felix Persson och Amanda Godoy Wang  
Flyttade in på Karlbergastigen 5 den 15 maj.  
Vi hälsar dem välkomna till Karlberga Park. 
 
Från och med i höst kommer alla nyin- 
flyttade halvårsvis att bjudas in för infor- 
mation om vår förening och visning av  
området. 
 
Grillning 
Grillplatsen i backen bakom tvättstugan  
Kommer inom kort att utökas med fasta  
bord med bänkar, så att det blir enklare att  
både sätta sig själv och sin mat någonstans  
när man tillagat den. 
 
Vi passar på att tacka alla som ställde upp  
på vår gemensamma städdag i april. 
  
Brfkarlbergapark@gmail.com 
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