
  

 
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 25 september 2019	
	
 
Utemiljön 
Redan i höst hoppas vi kunna plantera buskar i 
slänten ovanför boulebanan. Tåliga sådana ska det 
bli, som inte ens rådjuren ger sig på.  
 
Vi har fått frågor vad gäller ombyggnad av altaner 
och håller på att ta fram en manual. Mer om detta 
kommer när den är klar.  
 
Byggnader 
Vi har nu undersökt behovet av att byta ut Comhem 
som TV- och nätverksleverantör i området. En 
anslutning till Telge Stadsnät skulle bli dyrare för 
både föreningen och för varje hushåll. De två övriga 
leverantörer som vi kontaktat har inte velat offerera. 
Vi har också frågat alla boende hur de upplever 
Comhem. Med något enstaka undantag är samtliga 
nöjda och då ser vi ingen anledning att vidare utreda 
ett eventuellt byte av leverantör.  
Idag är 50/10 Mbit/s den hastighet som ingår i vårt 
avtal med Comhem, den hastighet som alla i 
området automatiskt har tillgång till. Den som vill 
öka den får komma överens enskilt med Comhem.  
 
Efter den varma sommaren har flera av oss 
funderingar på att nästa år skaffa en airconditioner. 
Det är viktigt att en sådan uppfyller krav som inte 
kolliderar med föreningens, t ex får vi absolut inte 
fästa något i putsväggarna. Vi tänker undersöka 
olika modeller och möjligheter och återkommer i 
vår med en rekommendation. 
 
Vi har fått klagomål på trappstädningen och 
kommer att kalla städfirman till ett möte för att reda 
ut eventuella oklarheter. 
 
Ekonomi 
Vår ekonomi är fortsatt god. Den 1 november 
kommer vi att binda vårt solpanelslån på fem år och 
hoppas förstås att ränteläget då är lika förmånsfullt 
som idag.  
 
 

 
Välkommen 
I oktober flyttar Andrea Elofsson in på 
Karlbergastigen 5 och Annicka Larsson den 2 
december till samma hus. Vi hälsar dem välkomna 
till Karlberga! 
 
Övrigt 
Kursen i hjärt- och lungräddning som genomfördes 
den 21 september var jättebra, hälsar de som var 
med. Nu är vi några till i området som vet hur man 
agerar om någon plötsligt dimper ner i backen.  
 
Nya kontaktpersoner: För Karlbergastigen 1 ersätts 
Lola Magklara, som vill trappa ner sitt engagemang 
i styrelsen, tillfälligt av Ingvar Persson. Anslag med 
kontaktuppgifter har satts upp i entrén. För 
Karlbergastigen 5 ersätts Ragnar Samuelsson, som 
flyttar i november, av Simon Eriksson. Även hans 
kontaktuppgifter kommer inom kort att finnas i 
entrén.  
 
På förekommen anledning vill vi påminna om att 
det ska vara tyst i området mellan kl 22 och 06 varje 
dag. Fest får man förstås ha och då är det klokt att 
informera grannarna i förväg.  
 
Städdag 
Glöm inte städdagen den 19 oktober. 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. Städdagen 
genomförs tillsammans med husen runtikring 
(Samfälligheten). Vi bjuder på något att mumsa på.  
 
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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