
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  
 

Detta pratade vi om vid vårt senaste 
styrelsemöte, den 13 juni: 
 
Energiprojektet 
Vårt stora energiprojekt börjar bli klart. 
Redan producerar vi så mycket el med våra 
solceller att vi går med plus och kan sälja ett 
litet överskott. Så kan vi ju heller inte klaga 
på solen i vår. Om allt går som det ska 
”trycker vi på knappen” för hela anläggningen 
måndagen den 25 juni och då börjar också 
bergvärmen arbeta. Efter det ska fjärrvärmen 
kopplas bort. Det sker i ledningarna som 
ligger under gångstigen in mot parken, 
månadsskiftet juni/juli. Där ska således grävas 
en grop. Vi ska också riva ut den gamla 
värmecentralen i 5:an. Så lite stök återstår. 
Men det kommer det att ha varit värt. 
Det nya cykelgaraget utanför trean är däremot 
redan färdigmålat, vilket många nog noterat.  
 
Utemiljön 
Ingen kan väl ha undgått att märka våra 
fartgupp. Vi hoppas och tror att de ska hjälpa 
till att sänka farten på Karlbergastigen och 
därmed öka säkerheten i området. De ska nu 
målas så att även besökare uppmärksammar 
dem i tid.  
 
Våra nya P-platser är nu fördelade. För 
tillfället finns inga lediga. Det bästa sättet att 
försäkra sig om att inte kunna få en sådan 
någon gång i framtiden är att inte ställa sig i 
kö. Så gör det. Platserna fördelas efter kötid. 
Kontakta: sjokvist.ingrid@icloud.com, 070-
542 4207. 
I den rådande torkan verkar det som om 
åtminstone ogräset har trivts. Vi ska höra med 
Trädgårdsprakt, som sköter om vår utemiljö, 
om de kan åta sig att rensa lite oftare så att 
området fortsätter se rent och prydligt ut. 

  
Byggnaderna 
Vi byter nu kod till våra entréer. Det är viktigt att  
vi hanterar koderna, som var och en fått på mejl,  
varsamt så att de fyller sin funktion, nämligen att i 
nte släppa in objudna besökare.  
 
Vi har fått klagomål på städningen i tvättstugan.  
Vi påminner därför alla som använder sig av den  
att lämna den som man själv vill finna den. Man  
ska alltså rengöra filter i torkskåp, torka av tvätt- 
maskinerna och göra rent golvet när man är färdig.  
Allt det här står i de instruktioner som finns  
på plats. 
 
Välkomna 
Gaby Malliko och Kristina Malki flyttade i maj in  
på Karlbergastigen 10. 
Yosef och Ive Aho flyttar in på Karlbergastigen 
 3 den 2 juli. 
Vi hälsar dem välkomna till Karlberga Park! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brfkarlbergapark@gmail.com  
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Torkan 

Vi har ju en längre tid, på grund av en över- 
hängande brandrisk, haft totalt 
eldningsförbud i området. Även grill-
förbud. När detta mildras får var och en 
hålla reda på själv. Det gör man genom att 
ringa till Södertörns brandförsvar, 
Södertälje brandkår: 08-721 2326.  
Där möts man av en vänlig telefonsvarare  
som meddelar dagsläget. 
	  



 



   

	  


