
 
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 styrelsen november 2021 
 
Styrelsen sammanträdde i går, måndag 22 november och 
det här är något av det vi pratade om: 
 
Utemiljön 
Som många har noterat är en av våra vägbommar flyttad. 
Du får gärna låna nyckel för att ta dig igenom med en stor 
flyttransport, men säg till nån dag i förväg så du är säker 
på att någon kan förse dig med nyckel. Bäst är att kontakta 
kontaktpersonen i ditt hus, se anslag i entrén. 
 
Som en del kanske har noterat har snöpinnar satts upp i 
området – vi har ju en vinter alldeles framför oss. 
Snöpinnarna är till för att underlätta för snöplogen så att 
den inte kör sönder gräsmattor och kanter. Det är första 
året vi har sådana i området och det beror på att vi bytt 
företag för snöröjningen till Gssons Markentreprenad. 
 
Vi tackar alla som ställde upp på 
städdagen i oktober!  
 
Fastigheterna 
Stamspolningen är nu avklarad. Den görs med ett tiotal års 
mellanrum för att rensa avloppsrören och på så sätt 
förhindra stopp. Vi tackar alla för tillmötesgåendet med att 
öppna sina bostäder så att vi kom åt. 
 
På torsdag förmiddag, den 25 november byter vi kod till 
våra entréer. Den nya koden meddelas alla via mejl. Vi 
måste hjälpas åt att vara försiktiga med koden och inte 
sprida den bland dem som inte bor i vår förening. Detta för 
vår gemensamma säkerhets skull. 
 

 

 
Informationsträffar 
Glöm inte bort att komma till den förestående 
informationsträff som du har anmält dig till. Har du ännu 
inte anmält dig så gör det – vi ordnar plats i mån av 
möjlighet. Här har du världens bästa chans att byta några 
ord med representanter i styrelsen.  
 
Nya medlemmar 
Redan idag, tisdag 23 november, flyttar familjen Linnea 
Benzler in på Karlbergastigen 1. Vi hälsar dem välkomna 
till Karlberga Park!  
 
Föreningsstämman 2022  
hålls den 2 maj. Notera datumet i almanackan redan nu. 
Stämman består av alla som är närvarande vid mötet och är 
föreningens högsta beslutande organ, motsvarande 
regeringen för hela landet. Det är alltså viktigt att vara med 
och bevaka de beslut som tas där. Bland annat väljs 2022 
års styrelse. Förslag till föreningsstämman kallas motioner 
och ska vara inskickade i förväg. Mer om detta kommer i 
nästa Karlbergablad. Nuvarande styrelse ser ut så här: 
 
Simon Eriksson, 073-820 38 76 
Harro Hinrichsen, 070-239 5151 
Lars Lundgren, 070-640 73 77  
Ingvar Persson, 070 591 20 04  
Ingrid Sjökvist, 070-542 42 07 
Andrea Elofsson, 072-555 65 95 
Eva Hinrichsen, 070-567 88 80  
Jörgen Nilsson, 070-945 19 00  
 
Styrelsens nästa ordinarie möte hålls den 24 januari. Du är 
alltid välkommen att ta kontakt.  
 

God jul och ett Gott Nytt År 
önskar 

Styrelsen för Brf Karlberga Park 
 

 

KARLBERGABLADET nr 114 
Information för boende i Brf Karlberga Park 
november 2021 
 


