
	

   

       	

KARLBERGABLADET	nr	87	

Information	till	boende	i	Brf	Karlberga	Park	februari	2019	

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 den 20 februari 
Byggnaderna 
Problemen med avloppen kvarstår. Eftersom fett 
geggar igen rören kommer här ett tips: Häll 
överblivet avsvalnat stekfett i en petflaska och släng 
den i ”övriga hushållssopor”, inte i den gröna påsen.  
Det som ställer till det mest i våra avlopp nu är 
våtservetter. Om du använder sådana se till att inte 
spola ner dem, utan släng också dem i övriga 
hushållssopor. 
Vid ett par tillfällen har vi behövt felrapportera 
hissar till Kone. De har då svarat att det kostar 
skjortan att skicka ut en reparatör. Detta är fel. Vi 
har ett jouravtal med dem och det omfattar 
nödvändiga utryckningar.  
En svag länk i hissarna är dörrskåran, där det 
särskilt nu på vintern kan ramla ner grus. Det kan 
man lätt peta bort själv eller kanske till och med ta 
ett tag med dammsugaren om andan faller på. 
 
Utemiljön 
Vi beslutade att förlänga kontraktet med 
Trädgårdsprakt, de som idag sköter vår utemiljö. En 
del punkter har vi förtydligat, bl a att snöskottning 
ska ske också framför entréerna och 
soprumsdörrarna, samt på handikapplatserna. 
 
Vårens städdag blir den 27 april med början kl 10. 
Boka i almanackan redan nu. Det vi gör tillsammans 
i vår gemensamma miljö behöver vi inte betala 
någon annan för att utföra 
 
Svenska Hem har nu för avsikt att bygga ett hus i 
”Gropen”, mellan våra gröna och de gula husen. De 
tänker sig ett 5-våningshus, 4 våningar + suterräng. 
Förmodligen fler än tio lägenheter. Troligen 
kommer de att erbjuda en bilpool till det färdiga 
huset, något också vi andra skulle kunna ansluta oss 
till. Önskemål om ett gult hus har framförts, för att 
det ska smälta in i miljön. Bygget kan tidigast 
komma igång i höst med inflyttning ett år senare.  
 
Ekonomin 
Vår ekonomi är fortsatt god och vi ser inte heller nu 
några orostecken i fjärran. Vi behöver köpa en ny  

ventilationsfläkt till Karlbergastigen 5, men det ryms i vår 
budget. 
  
Välkommen 
Solveig Salomonsson flyttar den 18 mars in på bottenplan i 
Karlbergastigen 5. Vi hälsar henne välkommen till Karlberga 
Park. 
 
Övrigt 
För någon vecka sedan bjöd vi in alla som flyttat in det 
senaste året till en samtalskväll med styrelsen. Det blev ett 
givande möte med goda synpunkter och förslag. Bland annat 
att vi bör ha en hjärtstartare. Den är nu beställd och ska 
förvaras i tvättstugan, lätt åtkomlig för alla. Vi kommer 
också att bjuda alla i Karlberga Park på en kurs i hjärt- och 
lungräddning senare i år.  
 
Initiativet Samverkan mot brott finns i många 
bostadsområden och vi är nyfikna på att ansluta oss. Med 
ökad uppmärksamhet och samarbete mellan bostadsområde, 
polis och kommun kan, bostadsbrott förhindras. I anslutna 
större områden har sådana minskat med upp till 25 %.  Vi 
börjar med att anmäla oss till en introduktionsträff i 
Stadshuset den 16 maj kl 18-20. Anmäl ditt intresse till 
kontaktpersonen i ditt hus. 
 
Årsstämma hålls den 7 maj kl 19 i Lina kyrka. Alla boende 
i Karlberga Park är välkomna. Det är stämman som bl a 
bestämmer styrelsens sammansättning. Förutom sedvanliga 
årsmötesförhandlingar får vi besök av en polis i Södertälje 
som har lovat berätta för oss hur ett så säkert område som 
möjligt bör se ut. Kallelse kommer så småningom.  
 
Motioner ska skickas till styrelsen senast den 15/3 för att vi 
ska kunna behandla dem innan kallelsen spikas. 
En motion ska innehålla frågeställning (vad man vill ändra 
på), förslag på hur det ska gå till och vilka eventuella 
konsekvenser ett genomförande skulle medföra. 
 
Styrelsen 
Brfkarlbergapark@gmail.com 
 


