
 
I styrelsen ingår Harro Hinrichsen (teknik och underhåll), Lars Lundgren (vice ordförande), Ingvar Persson (ordförande) och Ingrid Sjökvist 
(sekreterare) samt suppleanterna Simon Eriksson (kassör), Saif Ghazal och Ragnar Samuelsson 

Information från styrelsemötet den 22 april 2020 
 
Styrelsen sammanträdde den 22 april och för första 
gången via telefonledning, vilket fungerade 
utmärkt, kan vi berätta. 
 
Föreliggande Karlbergablad är faktiskt nummer 100 
i ordningen! 
 
Utomhus 
En del bättringsmålning av vindskydd är planerad. 
Den får vänta tills vårvärmen är stabil. 
 
För den som undrade vad det var för något som 
pågick i parken tisdag den 21 april kan vi avslöja att 
det var Samfälligheten (där Karlberga Park ingår 
med 1/16 tillsammans med övriga föreningar i 
området) höll sin årsstämma och det med hjälp av 
en högtalaranläggning, för att alla skulle kunna vara 
med trots de mötesrestriktioner vi lever under.  
 
Husen 
Den så kallade verkningsgraden för bergvärmen är 
god och uppmätt till 4,0.  
 
Elproduktionen från våra solpaneler hittills i år har 
varit lika hög som samma period i fjol. 
 
Ventilationsfilter, de som sitter bakom elementen, 
delas ut till alla under hösten och kostnaden för dem 
kommer att debiteras varje lägenhet.  
 
Ekonomin 
Vi har fortfarande god ekonomi och räknar med att 
till årsskiftet 2024 kunna konstatera ett överskott på 
3 miljoner, vilket kommer att användas för 
amorteringar av våra förhållandevis höga lån. 
 
Vi har höjt avgifterna för de extra P-platserna till 
500 kronor från och med september, vilket de som 
hyr sådana fått separat meddelande om. Vi 
undersöker nu också möjligheten att skapa 
ytterligare extra P-platser. Om detta är möjligt och 
rimligt återstår att se.  
 
Den fasta avgiften för elpriset höjs senare i år. 
Separat meddelande kommer att gå ut.  
 
Samfälligheten 
Styrsystemet för avloppspumparna är nu bytta. Det 
gick enklare än vi trodde och vi behövde aldrig gå 
ut med nån ny uppmaning att inte använda vattnet 
en viss dag.  
 
 
 
 

 
Ny medlem 
Lars-Erik Pihl flyttar in på Karlbergastigen 5 den 22 juni. Vi hälsar 
honom välkommen till Karlberga Park! 
 
Övrigt 
Portkoden kommer att bytas före sommaren. Meddelande om vilken det 
blir och från när den gäller mejlas ut till alla boende. Vi upprepar 
uppmaningen att vara försiktig med att dela med sig av den. 
 
Flera familjer har uttryckt önskemål om att utveckla lekplatsen. Den 
tillhör Samfälligheten där vi bara är en av 16 delägare, så den 
utvecklingen styrs inte av oss. Men vi vet att samtal om detta ska föras. 
 
Vi vill påminna om att det inte är tillåtet att förvara någonting i 
trapphusen, inga mattor, cyklar, barnvagnar blommor, prydnadssaker 
och detta av utrymningsskäl. Detta gäller också sopor, som inte får 
ställas utanför egna dörren i väntan på att kunna bäras ner till 
soprummet. De luktar dessutom ofta illa.  
Dessutom försvåras trappstädningen. 
 
Vi hoppas att vi i Brf Karlberga Park ska förskonas från allvarliga fall 
av Coronasmitta och ber alla att hjälpas åt genom att följa 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det vi själva har snappat 
upp och vill förmedla är att viruset verkar kunna överleva länge också 
på metall, som på dörrhandtagen.och så på plast och kartong 
 
Årsmötet 
är, vilket vi tidigare har meddelat, uppskjutet. Möjligen kan det hållas i 
juni och i så fall snabbt och utomhus för att undvika smitta så långt 
möjligt. Mer info om detta kommer i slutet av maj.  
 
Vi önskar alla en skön vår! 
 
Styrelsen 
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