
 
I styrelsen ingår Simon Eriksson (kassör), Harro Hinrichsen (teknik och underhåll), Lars Lundgren (vice 
ordförande), Ingvar Persson (ordförande) och Ingrid Sjökvist (sekreterare) samt suppleanterna Andrea 
Elofsson, Eva Hinrichsen och Jörgen Nilsson. 

Information från styrelsemötet den 27:e september 2021 
 
 
Styrelsen sammanträdde igår och här är några av 
punkterna vi samtalade om: 
 
Fastigheterna 
Styrelsen gjorde för några veckor sedan en årlig 
besiktning enligt stadgarna och ingenting på våra 
fastigheter ger anledning till någon oro. En del 
fuktgenomslag i städskrubbarna på nedre botten har 
noterats, men vi håller ögonen på fenomenet och 
agerar när vi tycker det behövs. 
 
Både vår bergvärme- och vår solenergianläggning 
fungerar utan problem. Vi har gjort av med mer 
värme, både för att värma upp husen och för 
varmvatten, i augusti än samma månad i fjol. 
Beroende på väder och vind.  
 
Utomhusmiljön 
Vi har nu tre elbilar i föreningen och flera familjer är 
på väg att köpa sådana. Vi är glada att kunna erbjuda 
laddningsmöjligheter.  
 
Nedre parkeringsplatsen, vid Österviksbacken, håller 
på att fräschas upp av Samfälligheten. Bygget längst 
ner mot kanalen är i full gång. Inflyttning beräknas 
ske under första kvartalet nästa år. 
 
Ekonomin 
Vi har fortfarande god ekonomi och ser inga tecken 
på att den inte ska bestå. Däremot håller vi stenkoll 
på den kommande ränteutvecklingen och för att möta 
den amorterar vi så mycket vi kan på våra lån.  
 
Under de senaste månaderna drog vi på oss 
spenderbyxorna och satsade lite extra, på tvätt av 
balkongglasen och på virkesbyte och målning av 
cykelgarage och vindskydd. Området ska vara snyggt 
och välvårdat! 
 
Vi har beslutat att be HSB att på inbetalningsavierna 
sära på kostnaden för lägenheten respektive för fast 
parkeringsplats och bredband. Detta för att tydliggöra 
vad totalsumman omfattar. Den kommer inte att 
påverkas av detta. 
 

 
 
Övrigt 
I november bjuder vi alla nyinflyttade i fjol och nu i 
år till informationsmöten.  
 
Vi har diskuterat de extra p-platserna och enats om att 
förtydliga reglerna: Dessa platser får inte användas 
som uppställningsplats för bil som inte används, utan 
de är till för familjer som kontinuerligt använder mer 
än en bil. 
 
Välkommen 
Andreas Halef flyttade den 1 september in på 
Karlbergastigen 10. Vi hälsar honom välkommen till 
Karlberga! 
 
Städdag 
Vi påminner om höstens städdag: lördag den 23 
oktober med början kl 10 vid samlingssalen. Alla kan 
hjälpa till med något och bidra till att området 
fortsättningsvis ser snyggt och prydligt ut. Kratta löv, 
sopa gångarna, putsa fönster i trapphusen, plocka 
skräp ... 
 
Vi önskar alla en fin fortsättning på hösten.  
Styrelsen. 
 
Utanför lägenheternas entrédörrar i trapphusen får 
det inte finnas någonting, inte ens en dörrmatta, hur 
trevligt det än må vara med sådana.  
Så lyder kraven från Räddningstjänsten och 
anledningen är förstås att hela trapphusen måste 
hållas fria för att underlätta eventuell evakuering 
vid brand.  
Vid Räddningstjänstens besiktning, som sker vid 
jämna mellanrum, riskerar vi böter om vi inte följer 
kraven. 
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