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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 24 oktober: 
 
Utemiljön 
Vi vill ha 30-skyltar vid infarten till 
Karlbergavägen och har kontaktat kommunen. 
Ännu har vi inte fått något svar men har gott 
hopp om att de ska gå med på sådana. 
 
Nu är våra rabatter rensade av Trädgårdsprakt. 
Och så fint det blev!  
 
Gruslådorna som byggts vid gavlarna och som 
ska hindra att gruset sköljs bort används bland 
annat av barn som trappor. De riskerar att 
förstöras och vi ser nu över möjligheten att täcka 
in dem på något bra sätt.   
 
Nästa år ska vi måla om delar av carportarna, 
entréerna, tvättstugan och soprum. Offerter tas in 
för fullt. 
 
Även i år kommer vi att resa en julgran invid 
Karlbergastigen 3. Det blir i god tid innan tomten 
kommer.   
 
Byggnaderna 
Vi har drabbats av ännu ett inbrott, tack och lov 
bara ett försök den är gången. Det var till en av 
marklägenheterna i Karlbergastigen 10, där några 
personer söndagen den 21 oktober försökte att 
bryta sig in genom ett av fönsterna på 
markplanet. Grannar i gula huset skrämde bort 
dem och ringde polisen. Detta aktualiserar frågan 
om säkerhet i området. Till vårt årsmöte i vår har 
vi beslutat att bjuda in polisen för att höra vad de 
tycker att vi mer kan göra än att hålla uppsikt och 
att hålla rent och snyggt i området.  
 
Ekonomin 
Vårt energibesparingsprojekt är nu slutfört och vi 
kan konstatera att det blev nästan 80 000 kr 
billigare än budgeterat. Detta ”överskott” 
överförs nu i ordinarie budget. 	  

I övrigt kan vi konstatera att vår ekonomi är fortsatt 
god och vi ser inga orosmoln på himlen vad den 
beträffar. 
 
Värmen 
Nu när kylan kommer sätts vårt nya värmesystem på 
prov, vilket det än så länge klarar galant. Vi håller 
utlovade 21° och har total överblick över varje 
lägenhets temperatur. Den som tycker att det är för 
kallt ska kontakta Harro i Karlbergastigen 5, 070-239 
5151. 
 
Övrigt 
Skyltningen i soprum och tvättstuga ska ses över och 
förbättras.  
 
Det var många som deltog i våra städdagar, både vår 
egen och samfällighetens. Vi tackar för det och gläds 
åt samvaron. Med våra gemensamma insatser spar vi 
pengar och skjuter eventuella avgiftshöjningar på 
framtiden.  
 
Välkomna 
Ylva Lagervall flyttar in på Karlbergastigen 10 den 13 
november. Vi hälsar henne välkommen till Karlberga  
Park! 
 
Nästa styrelsemöte blir den 21 november. Hör av dig 
till oss om det är något du vill att vi ska ta upp då.  
 
Brfkarlbergapark@gmail.com  
 
Styrelsen                     
 

	  
 


