
 
   
 
I styrelsen ingår Harro Hinrichsen, Inger Hägglöf (ordförande), Lars Lundgren, Ingvar Persson (kassör), 
och Ingrid Sjökvist (sekreterare) samt suppleanterna Simon Eriksson, Saif Ghazal, Lola Magklara och 
Ragnar Samuelsson. 
 
DETTA PRATADE VI OM VID STYRELSEMÖTET DEN 15 MAJ: 
 
Vi började med att hälsa våra två nya suppleanter, 
Simon Eriksson och Saif Ghazal välkomna i 
styrelsearbetet. 
 
Utemiljön 
I vår kommer carportar, cykelförråd, tvättstuga, och 
entréerna att målas utvändigt. Likaså de gula 
partierna på de översta balkongerna. Så snart 
målarfirman kan lita på en minimitemperatur om  
10 grader dygnet om kan de påbörja arbetet.   
 
Vi ska också själva bättringsmåla våra fartgupp. Vi 
tycker att de har gett god effekt och hjälpt till att hålla 
alltför höga hastigheter i området nere.   
 
Vi är många som irriterar oss på skräp på marken, 
som fimpar och snus. Om vi hjälps åt att hålla rent 
blir området också säkrare. Det var en av de saker 
som Ulf Oscarsson, den f.d. polisen som vi bjöd in 
till vår årsstämma, påpekade. Ett skräpigt område blir 
ett osäkert område.  
 
Han hade en rad andra förslag och vi håller på att 
undersöka möjligheten att åtgärda i enlighet med 
flera av dem. Bland annat tyckte han att vi ska ta bort 
asfaltgången vid 10:an, vilket vi hoppas kunna göra. 
 
Under året kommer slänten vid boulebanan att få fina 
buskar, sådana som fjärilar och humlor gillar. I höst 
ska vi också montera några humlehotell i parken. 
Ännu ett bidrag från vår förening för en 
miljövänligare värld.  
 
Byggnader 
Arbetet med att ta in och jämföra alternativa offerter 
från nätverks- och teletjänstleverantörer fortgår.   

Det har cirkulerat information om att bygglov för 
inglasning av balkonger inte ska behövas efter den 
1 juli. Den lättnaden gäller inte flerfamiljshus och 
alltså inte oss. Den som vill glasa in sin balkong här 
får således snällt ansöka om bygglov även i 
fortsättningen och dessutom kontakta styrelsen 
innan inglasningen påbörjas. Detta för att vi är noga 
med att alla inglasningar i området ska vara 
enhetliga för att området ska fortsätta se snyggt och 
prydligt ut.  
 
Övrigt 
Vi gläds åt att så många kom till årsstämman. Ett av 
de förslag som kom upp där var att utveckla 
lekplatsen. Den ägs av Samfälligheten och vi tar 
med förslaget dit. 

Styrelsen träffas nästa gång den 12 juni. Hör gärna 
av dig om det är något du tycker vi ska ta upp då. 
 
Om du undrar över något är du välkommen att ta 
kontakt och då i första hand med kontaktpersonen i 
ditt hus. I entréerna finns information om vem det 
är  
 Styrelsen 
brfkarlbergapark@gmail.com  
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Reservera redan nu lördagen den 31 augusti. 
Då blir det gårdsfest! Mer info senare. 
 



  
	


