
 

 
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 11 december 2019 

 
 
Utemiljön 
Nu har vi lagt nät över våra nyplanterade buskar i 
parkslänten. De ståtliga hjortarna som fattat tycke för 
vårt område kanske tycker det är synd att gå miste 
om en måltid, men vi kommer nu att få njuta av 
blomprakten nästa år. 
 
De råttor som vi tidigare har observerat i buskagen 
runt den stora boken är nu borta.    
 
Några platser på gästparkeringen kommer inom kort 
att grävas upp när kommunen reparerar 
fjärrvärmledningar. De återställs så snart arbetet är 
klart.  
 
Byggnader 
Vi fortsätter trimma in vårt värmesystem så att alla 
lägenheter ska få likvärdig och god temperatur.  
 
Extra parkeringsplatser 
Trycket på våra extra parkeringsplatser är högt. Vi 
har inte mer mark att tillgå för att kunna anlägga fler 
platser. Gästparkeringen ägs av Samfälligheten och 
är enbart till för gäster. Mer om 
gästparkeringsplatserna finns på hemsidan. Det man 
kan göra är att ställa sig i kö för en extra plats 
(ingrid.sjokvist@icloud.com) och försöka lösa 
behovet på annat sätt medan man väntar på sin tur. 
 
Ekonomi 
Vår ekonomi är fortfarande god och välskött och vi 
ser inte heller nu några orosmoln segla upp på 
himlen. Avgifterna för nästa år är, som vi tidigare 
meddelat, oförändrade. 

 

 
 
Övrigt 
Tack till er som dök upp till Lussefikat i 
samlingssalen den 10:e december. I stället för att 
bjuda in till ett likadant nästa år kommer vi att 
satsa på gårdsfester och andra informationsträffar. 
Styrelsen mottager gärna förslag på intressanta 
teman eller aktiviteter för sådana träffar.  
 
Karlbergabladet kommer även fortsättningsvis att 
sättas upp i entréerna. Det kommer också att 
fortsätta att distribueras digitalt som en fil till vår 
hemsida, där alla nummer hittills finns samlade.  
 
Vi påminner om brandfaran särskilt nu i juleljusens 
tid. Lämna aldrig levande ljus tända i rum där 
ingen vuxen befinner sig.  
 
Vi önskar alla en riktigt god och vit jul samt ett fint 
nytt år här i Karlberga Park! 
 
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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