
 
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 24 januari 2022 
 
 
Utemiljö 
Huset närmast kanalen, Linahöjdens 
bostadsrättsförening, börjar bli klart. 
Lägenheterna ligger ute till försäljning med 
inflyttning nu i vår. Det som återstår för 
byggföretaget är att återställa skador på marken 
runt byggnationen.  
 
Gropen – det planerade huset med 16 lägenheter 
mellan Karlbergastigen 10 och ett av de gula 
husen och med en del av p-platserna inbyggda i 
huset, har nu fått bygglov. Ägaren räknar med att 
bygget sätter igång i vår, med inflyttning nästa 
år. Vidare information om hur detta påverkar 
omgivningen kommer så snart vi vet. 
 
Den så kallade Skogsparkeringen, den som 
ligger intill Linahöjdens nya hus nere i 
Österviksbacken, är nu tillsnyggad och omfattar 
7 gästparkeringar. Öppna för alla mot betalning 
via sms. 
 
Elpriset 
De kommande elräkningarna kommer att bli en 
chock för många. Vi säger det redan nu. 
Elpriserna i Sverige och Europa i övrigt har, 
vilket nog inte undgått någon, stigit lavinartat 
och det påverkar förstås också oss. Föreningen 
köper el till fördelaktiga villkor och kan därför 
debitera medlemmarna ett så förmånligt pris som 
möjligt. Icke desto mindre är det högt. Det är 
bara att bita ihop och hoppas på bättre tider. 
Sex av våra 16 laddkassetter för elbilar används 
för tillfället.  
 
Tvättstugan 
Vi får ofta klagomål på att gällande regler för 
tvättstugan inte alltid efterlevs och vi ser nu 
därför över vårt regelsystem. Vi påminner om att 
bokade tvättider måste hållas och att tvättstugan 
ska lämnas i det skick man själv vill finna den i.  
 
 

 
 
Ekonomin 
Vår ekonomi är fortfarande god. Vi noterar att 
Räntorna är nu på väg upp och vi följer utvecklingen. 
Vårt nästa lån som ska omsättas är ett av våra 
bottenlån på 12,5 miljoner. Vi har valt att nu binda 
det på fem år med fast ränta. 
 
Övrigt 
Vi håller på att uppdatera våra ordningsregler. De 
skickas inom kort ut till alla hushåll.  
 
Petflaskor som många av oss använder tillsammans 
med den gröna tratten för att samla upp matfett får 
numera endast kastas i Telge Återvinnings 
återvinningsstation för ändamålet som närmast finns 
på Kakelvägen i Lina, utanför Ica Maxi och på 
Returen. Det insamlade fettet omvandlas till bland 
annat biobränsle i stället för att hamna i avloppet och 
proppa igen det. 
 
Nya medlemmar 
Cecilia Forsberg flyttar den 28 januari in i 
Karlbergastigen 10. Vi hälsar henne välkommen till 
Karlberga Park. 
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