
		
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.	
INFORMATION FRÅN STYRELSEN FRÅN SENASTE MÖTET den 12 juni 2019	
	
 
Utemiljön 
Som alla har kunnat se fräschar vi nu upp både 
entréerna, carportarna, cykelförråden och 
tvättstugan med ny färg.  
 
Asfaltgången mellan 10:an och gula husen vill vi 
riva upp. Den ligger dock på Samfällighetens mark 
och frågan ligger därmed på deras bord. 
 
Vi har begärt offert från Trädgårdsprakt på buskar i 
slänten vid boulebanan. Planteringen är aktuell först 
till hösten för att plantorna inte ska torka bort i 
sommarhettan.  
 
Vi vill vädja till föräldrar i området att se till att 
deras barn inte sparkar boll vid parkeringarna eller i 
närheten av husen och riskera att någon fönsterruta 
pangas. Hela parken är tillgänglig. Där kommer vi 
inom kort att sätta upp ett fotbollsmål, öppet för 
både hårda och mjuka skott.  
 
En del av buskarna utanför våra entréer ser lite 
vildvuxna ut. De klipps till hösten av 
Trädgårdsprakt. Vi kan själva ansa dem fram till 
dess. Prata med Inger Hägglöf om hur man då bäst 
kan göra.  
 
Byggnader 
Det har visat sig trögt att få in offerter från 
alternativa nätverks- och teletjänstleverantörer. 
Under tiden har Saif Ghazal i 3:an, mätt nätverkets 
hastighet och kommit fram till att de upplevda 
problemen kan bero på att lägenhetens router inte 
levererar maximalt. Det är upp till var och en att 
byta ut sin router.   
 
Ekonomi 
Den 12:e juni omsatte vi ett av våra ursprungliga lån 
till den otroligt låga räntan 1,05 %, bundet i 5 år. Vi 
gjorde då också en engångsamortering på 630 000 
kr. Lånet, som ligger hos SBAB, är nu på jämnt  
11 100 000 kr. Det amorteras med 100 000 kr/år. 
Den låga räntan hjälper oss naturligtvis i vårt 
ständiga arbete med att undvika avgiftshöjningar. 

 
Välkommen 
I början av juli flyttar Alenka Jejcic in på 
Karlbergastigen 10. Vi hälsar henne välkommen! 
 
Övrigt 
Lördag 21 september kl 14 bjuder vi alla i 
Karlberga Park på en kurs i hjärt- och lungräddning 
här i området, som komplement till den hjärtstartare 
vi köpt. Anmälningslista sätts upp i portarna i slutet 
 av augusti. 

 
Den som vill glasa in sin balkong måste dels först 
införskaffa styrelsens godkännande och därefter 
ansöka hos kommunen om bygglov. Vid den 
ansökan ska en blankett bifogas som styrelsen 
tillhandahåller. Blanketten för bygglov finns på 
kommunens hemsida/Bo och bygga/Bygglov och 
andra lov. 
 
Vi påminner om att boendet i Karlberga Park 
bygger på ömsesidig hänsyn. Det innebär bl a att det 
ska vara tyst i området klockan 22. Mer om detta i 
våra ordningsregler.  
 
Om du undrar över något är du välkommen att ta 
kontakt och då i första hand med kontaktpersonen i 
ditt hus. Kontaktuppgifter hittar du i entrén.   
 Styrelsen 
brfkarlbergapark@gmail.com 
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Reservera redan nu lördagen den 31 augusti. 
Då blir det gårdsfest! Mer info senare. 
 



  	
	


