
 
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 15:e mars 2021 
 
Här ett urval av vad styrelsen diskuterade igår:  
 
Fastigheterna 
Vi har upptäckt en del sprickor i våra fasader och 
kommer att ta oss en närmare titt på dem för att 
kunna mota Olle i grind med åtgärder innan de 
eventuellt blir större.  
 
Ska vi lägga solpaneler också på carportstaken, 
kopplade till batterier för lagring av energin så att vi 
kan ta tillvara den? Ja, kanske. Men inte nu och det 
främst av ekonomiska skäl. Vi tror att det kommer 
att finnas både billigare och bättre batterier om några 
år. Vi tittar dock redan nu på möjligheterna. 
 
Laddboxarna till elbilar monteras med början den 17 
maj. 16 stycken har vi köpt in och det går fortfarande 
bra att anmäla intresse för en av dem till den egna  
p-platsen. Kontakta Jörgen Nilsson, 
jorgen.nilssonjn@hotmail.se, 070-945 1900. 
 
Ekonomin 
I juni ska vi omsätta vårt minsta bottenlån på 5,5 
miljoner och väljer då fast ränta med en bind-
ningstid på 3 månader, vilket ger bäst möjligheter att 
kunna amortera ofta. Ju mer vi amorterar desto bättre 
rustade står vi inför kommande räntehöjningar. 
 
Hittills i år har kostnaden för snöröjningen varit 
lägre än budgeterat. Däremot har värmekostnaderna 
skjutit i höjden. Årets första månader var kalla. Då 
låg det också snö på taken och täckte solpanelerna.   
 
Nya hus 
Huset längst ner mot kanalen är nu rivet och 
sprängningarna för det nya är nästan klara.  
 
För huset i Gropen fattas beslut om bygglov i 
Stadsbyggnadsnämnden den 23 mars. Vi har 
framfört till både politikerna där och tjänstemän 
på kommunens bygglovsenhet att vi tycker att 
huset kommer att bli för högt, ligga för nära 
befintliga hus och att de planerade p-platserna kan 
utgöra en trafikfara. En helsvart byggnad skulle 
heller inte smälta in i vår miljö. Vi har bett berörda 
 
 
 

 
politiker och tjänstemän att komma hit och titta med egna 
ögon innan beslut om bygglov fattas. Vi lovar att bevaka 
utgången. 
 
Årsstämman  
Tidigare aviserat datum för årsstämman är nu ändrat till 
måndagen den 24 maj eller, om det regnar då, till 
onsdagen den 26 maj. Vi räknar inte med att pandemiläget 
tillåter annat än ett utomhusmöte. Kallelse kommer i god 
tid. Till maj är det ännu långt, men den som vill lämna in en 
motion till stämman måste göra det till styrelsen allra senast 
den 18 april. Mejla den till brfkarlbergapark@gmail.com 
eller skriv på papper och lägg i föreningens brevlåda i 
Karlbergastigen 5.  
 
En motion är ett förslag på något man vill ska göras i 
området. Den ska omfatta bakgrunden till varför man tycker 
så, en beskrivning av ärendet och förslag till lösning. Mer 
om motioner finns att läsa på vår hemsida.  
 
Årsmötet väljer också ledamöterna till styrelsen. Har du 
några förslag eller kanske själv vill vara med: kontakta 
valberedningen. Carl-Göran Öhlin, c-g.ohlin@telia.com, 
070-217 95 50 
 
Vårstädning 
Och när ni ändå har almanackan framme: Den årliga 
vårstädningen äger i år rum lördagen den 24 april. Då borde 
det i alla fall dofta vår! 
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