
 
I styrelsen ingår Simon Eriksson (kassör), Harro Hinrichsen (teknik och underhåll), Lars Lundgren (vice ordförande), Ingvar Persson 
(ordförande) och Ingrid Sjökvist (sekreterare) samt suppleanterna Vicktoria Durmaz, Alenka Jejcic, Jörgen Nilsson och Isa Seyan. 

Information från styrelsemötet den 21 september 2020 
 
 
Styrelsen träffades i måndags och diskuterade 
bland annat de här frågorna: 
 
Fastigheterna 
Den årliga besiktningen av våra fastigheter sker 
söndag den 18:e oktober. Vi hyser inga farhågor för 
några obehagliga överraskningar. 
 
I höst ska vi rensa hängrännor och stuprör från löv 
och skräp. Till det behöver vi hjälp av en skylift, 
som alltså kommer att rulla in i området inom kort. 
Samtidigt som de som sköter skyliften rensar ska 
de kontrollera att de ljuddämpande repen inuti 
stuprören sitter kvar, så att ljudet från regnskvalet 
blir så lågt som möjligt. 
 
Verkningsgraden för vår bergvärmeanläggning är 
fortsatt hög. På den har vi 2,5 år kvar på garantin. 
Produktionen av solenergi har också varit högre i år 
än i fjol. 
 
Takfläktarna ska före årsskiftet rengöras, vilket 
också sker årligen. 
 
Utomhus 
Problemen med snabbkörande elsparkcyklar i och 
genom Karlberga fortsätter. Vi har beslutat att 
tillskriva föräldrarna i villorna ovanför oss och 
delge vår oro för att någon ska kunna komma till 
skada. Vi ska också undersöka möjligheten att sätta 
upp Gångtrafikområdes-skyltar, vilka begränsar 
tillåten hastighet till gångfart. Funkar inte något av 
detta får vi överväga nya och fler fartgupp på våra 
vägar i vår.  
 
Vi undersöker möjligheten att kunna erbjuda 
laddstolpar för el- eller hybridbilar. En enkät 
kommer med början den 5 oktober att delas ut till 
alla boenden, så vi kan få en bild av hur vi 
gemensamt tänker kring denna fråga. Vi hoppas du 
vill ta dig tid att fylla i den. 
 
  
 
 

 
 
Ena stammen av den stora boken vid lekplatsen ska 
sågas ner nu i höst. Detta för att förhindra att den 
faller av sig självt och skadar någon. Meddelande 
om när detta ska ske kommer att skickas ut. 
 
Övrigt 
Våra nya stadgar har nu registrerats hos 
Bolagsverket. Ändringen innebär, som vi tidigare 
berättat i kallelserna till de båda årsstämmorna, att 
posten ”underhållsfond” (som inte innehöll några 
riktiga pengar) är ersatt med en underhållsplan, 
kopplad direkt till vår budget där medel för planerat 
underhåll sätts av. 
 
Nya medlemmar 
Jirayer Karabet Kiork flyttar den 30 oktober in i 
Karlbergastigen 10. Vi önskar honom välkommen 
till Karlberga! 
 
Glöm inte städdagen, lördagen den 17 oktober. Vi 
samlas kl 10 utanför samlingslokalen och hjälps åt 
med att förbereda vårt fina område för höst och 
vintervilan. Alla kan göra något! Efter gemensam 
insats grillar vi korv tillsammans, också det utanför 
samlingslokalen.  
 

 
 
Vi har ständiga problem med felaktig  
sopsortering, så hjälp oss med att vara noga med 
att inte slänga sopor som inte passar i vårt 
sorteringssystem. Sådana måste du själv lämna på 
kommunens återvinningsstationer. 
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