
Bättre kan vi!! 
 

 
 
Vi har i många avseenden en bra förening, bra ekonomi efter investeringar i bergvärme, 
solpaneler och LED-belysningar och våra hus är väl underhållna. Och vi har bra 
informationssystem med en egen hemsida, mejladresser till samtliga boenden och ett 
introduktionsprogram för nyinflyttade. 
 
Men. Vi är mindre bra på att följa ordningsreglerna. Tyvärr medför detta otrivsel, en otrivsel 
som dessvärre verkar sprida sig mer och mer. 
 
Styrelsen kommer nu att sätta in all kraft på att få ordning på det som inte fungerar. Till det 
behöver vi alla hjälpas åt. Dels genom att själv följa ordningsreglerna och dels genom att 
uppmana andra att göra det. Och meddela styrelsen när du ser problem som du själv inte 
kan göra något åt. 
 
Våra ordningsregler är rätt självklara och handlar om hänsyn och respekt för vårt 
gemensamma område. De är enkla att följa, men det ska göras. De som vid upprepade 
tillfällen uppmärksammas med att bryta mot dem kommer därför att få en skriftlig varning 
och därefter inleds en process med hjälp av jurist för att få medlemmen uppsagd från 
föreningen, vilket innebär att han/hon/de måste flytta. Det finns stöd för det i våra stadgar 
och i bostadsrättslagen som tidigare meddelats. 
https://karlberga.se/ordningsregler/ 
 
Tvättstugan 
Det sker ett ständigt missbruk av tvättider, bokningar som inte används, tvättider som inte 
respekteras utan överskrids så att nästa användare möts av tvättmaskiner i full gång och 
utebliven städning. Dessutom lämnas bokningscylindrarna kvar efter avslutat tvättpass, 
sortersopor slängs i soptunnan istället för i soprummet osv. Vi upplever att allt det här har 
blivit sämre de senaste åren. 
 



Den som vid upprepade tillfällen uppmärksammas inte följa ordningsreglerna blir hädanefter 
avstängd för all användning av tvättstugan, första gången i tre månader (och det är inte 
tillåtet att låna bokningscylinder av någon annan). https://karlberga.se/tvattstugan-2/  
Den som lämnat kvar sin bokningscylinder efter avslutat tvättpass, upptar tvättid som inte är 
tänkt att användas och hindrar således andra från att kunna tvätta då. Dessa kommer nu att 
få ett påpekande från styrelsen. 
 
Sopsorteringen 
Även ordningen och sorteringen i soprummen har blivit sämre de senaste åren. Vi hittar 
blöjor och mat öppet i containrarna för hushållssopor, fulla mjölkkartonger. Emballage 
plattas inte till. Det fylls på upp till taket istället för att läggas i något av de andra 
soprummen om det är fullt i det egna. Och sådant som det inte finns något sopkärl för i våra 
soprum (som till exempelvis keramik, trä, tyg och större metallföremål) måste man själv ta 
hand om och köra till Returen. 
Och så det vanliga: när man inte vet var soporna ska slängas verkar det alltför lätt att lägga 
dem i korgen för elektronik i stället för att köra till Returen.  
Styrelsen kommer att intensifiera sin översyn av sopsorteringen, bland annat genom att 
fotografera uppenbara misstag. Sopor som inte hör hemma i soprummen kommer att lyftas 
ut med en uppmaning till den som lagt fel att ta hand om dem själv. I värsta fall kan också 
denna upprepade undfallenhet att rätta sig efter sorteringsreglerna medföra uppsägning av 
medlemskapet. I soprummen finns anslaget vad de olika kärlen är ämnade för. 
 
Biltrafiken 
Det förekommer ständigt klagomål på onödig biltrafik till entréerna, mest för 
Karlbergastigen 3 och 5, och bilar som lämnas under längre tid än de 5 minuter som är 
tillåtna innan p-böter kan delas ut. Så här är det: Det är förbjudet att köra fram till entréerna 
för annat än att lasta eller lossa det som man inte orkar bära från p-platsen eller för att 
hämta och lämna rörelsehindrade personer. Allt annat är missbruk och kan, om missbruket 
upprepas, leda till varning och därefter uppsägning av medlemskapet. 
https://karlberga.se/parkeringsregler/ 
 
Cykelgaragen 
Varje hus har ett cykelgarage avsett huvudsakligen för cyklar och barnvagnar. Tyvärr förvaras 
allt möjligt annat där och detta kommer under året att rensas ut och de prylar som inte hör 
hemma där skrotas.  
 
Vi hoppas och tror att du vill bidra till att Karlberga förblir ett välskött och trivsamt område. 
Om du har några frågor kring det här är du välkommen att höra av dig till styrelsen. Du hittar 
kontaktuppgifter till kontaktpersonen i ditt hus i entrén. 
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