
 

 
KARLBERGABLADET nr 85 
 
Information till boende i Brf Karlberga Park december 2018 

I styrelsen ingår Harro Hinrichsen, Inger Hägglöf (ordförande), Ingvar Persson (kassör), Ragnar Samuelsson och Ingrid 
Sjökvist (sekreterare) samt suppleanterna Lars Lundgren och Lola Magklara 
Detta pratade vi om vid styrelsemötet den 12 
december: 
 
Byggnaderna 
Nya skyltar har nu satts upp i soprum och 
tvättstuga. Vi hoppas förstås att de ska vara till 
hjälp.  
Från och med nästa år har Telge Återvinning 
skärpt sina krav på sopsortering. De kommer då 
inte att tömma sopkärl där inte soporna är korrekt 
sorterade. I stället hämtar de dem vid 
extrakörningar och för det tar de ut en avgift på ett 
par hundralappar per kärl och gång. Det kan på ett 
år äventyra vilken förenings budget som helst och 
vi vädjar därför till alla att vara noga med 
sopsorteringen. Med större utgifter ökar risken att 
vi måste höja månadsavgifterna, vilket vi till varje 
pris vill försöka slippa. Hör av dig till någon av 
oss i styrelsen om du har frågor om hur du ska 
sortera dina sopor. 
Tips: Krama ihop allt papper från öppnade 
julklappar eller riv det i bitar så att det inte tar så 
stort utrymme. De kartonger som julklapparna 
slagits in i ska du trampa sönder så att de blir 
platta innan du lägger dem i kärlet för kartonger i 
soprummet. 
 
Övrigt 
Många har upplevt att lägenheterna har blivit kalla 
nu när kylan kommit. Detta har ingenting med 
bergvärmen att göra, den anläggningen tickar och 
går efter konstens alla regler. De lägre 
temperaturerna beror i stället på att elementen inte 
någon gång sen husen byggdes har injusterats, 
vilket inte har märkts förrän nu. I de lägenheter 
där justering har behövt göras har cirkulationen i 
elementen varit för låg. Om du fortfarande 
upplever att det är för kallt hemma hos dig kan du 
kontakta Harro Hinrichsen: 070-239 5151. 
 
Vi har bildat en festkommitté med Lola Magklara, 
Ive Aho och Inger Martinell, samtliga i  
 

Karlbergastigen 1. Har du förslag som skulle passa 
dem kan du kontakta Lola: 070-444 5371 
 
I förra Karlbergabladet smög sig Tryckfelsnisse in 
och ändrade en väsentlig siffra. Det gäller elpriset. 
Det korrekta ska vara 1.53 kr/kWh, inte öre. Ett så 
lågt elpris finge stanna på önskelistan. 
 
Ekonomin 
Ekonomin är fortfarande god och vi ser inga 
orosmoln i fjärran. 
 
Välkomna 
Den 16 januari flyttar Andreas Varli och Martina 
Otku in  på Karlbergastigen 5. Vi hälsar er 
välkomna till Karlberga Park! 
 
Vi vill passa på att önska alla en riktigt god 
jul och ett gott nytt år!  
 
Nästa styrelsemöte hålls den 23 januari. Hör av dig  
till oss om det är något du vill att vi ska ta upp då.  
 
Styrelsen från vänster: Lars Lundgren, Ingrid 
Sjökvist, Lola Magklara, Ingvar Persson, Inger 
Hägglöf, Harro Hinrichsen och Ragnar Samuelsson. 
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