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Utemiljön 
Vi känner oss nöjda med målningsarbetet i sommar 
och hoppas att känslan delas med många i området.  
 
Som många har sett har vi numera ett bärbart 
fotbollsmål, till glädje för våra yngsta som nu kan 
lira boll i parken. Det måste lyftas undan av de som 
använt det och ställas utanför samlingslokalen varje 
söndag kväll så att Trädgårdsprakt kan klippa gräset 
på måndagarna. I övrigt är det fritt fram att ställa 
fram målet när som helst, gärna på lite olika ställen 
så att inte gräset slits onödigtvis på samma ställe.  
 
Vi har problem med nedskräpningen, särskilt 
utanför entréerna och vid grillplatsen. Ett skräpigt 
område är otrivsamt och dessutom otryggt, vilket 
polisen som besökte oss i våras framhöll. Vi vill 
därför vädja till alla att hjälpas åt att hålla området 
fortsatt rent och snyggt, inte slänga fimpar och snus 
eller annat skräp på marken. Vi hoppas att också 
våra besökare kan bidra till detta.  
 
Byggnader 
Vi har undersökt alternativa nätverks- och 
teletjänstleverantörer. Det alternativ som skulle 
kunna vara genomförbart är att vi drar in fiberkabel 
i området och till varje lägenhet. Det skulle kosta 
runt 200 000 kronor för föreningen. Varje 
bostadsinnehavare skulle själv därefter få teckna 
valfritt abonnemang och vår bedömning just nu är 
att det skulle bli dyrare för de allra flesta. Vi 
kommer att kontakta alla boenden i området för att 
höra hur stort missnöjet med Comhem är innan vi 
fortsätter att diskutera alternativ.  
 
Ekonomi 
Vår ekonomi är fortsatt god. I september ska vårt 
”gröna” lån, det vi tog för bergvärmeanläggningen, 
omsättas. Eftersom räntorna just nu är rekordlåga ca 
0,75 % har vi beslutat att binda det lånet på fem år.  
 
 

Välkommen 
I juli flyttade Khlood Dyrssen och Haboba Akarawi 
in i Karlbergastigen 5. Vi hälsar dem välkomna till 
Karlberga! 
 
Parkeringar 
Vi är många som irriterar oss på att kyrkobesökarna 
korkar igen tillfartsvägen till området på 
söndagarna. Karlbergavägen är ju också   
utrymningsväg för ambulans och brandkår. Kyrkan 
är medvetna om problemen och jobbar för att lösa 
dem.  
 
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. Anmälan behövs inte. 
 
Städdag 
Lördag den 19 oktober hjälps vi åt att städa ute. 
Klockan 10 samlas vi vid samlingslokalen och 
hugger i med det vi orkar och kan bidra med. 
Tillsammans är det roligare att sköta vår 
gemensamma miljö. 
 
Gårdsfesten 
Glöm inte gårdsfesten på lördag, den 31 augusti, kl 
11.30-15 i parken. Även om du inte har anmält dig 
är du välkommen att ansluta dig.  
  
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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