
 
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 28:e april 2022 
 
 
Området 
Nya askkoppar är nu uppsatta utanför entréerna.  
 
De beslutade asfaltguppen mellan 3:an och 5:an 
anläggs inom kort. Därmed hoppas vi kunna 
bidra till en sansad bilkörning, för allas säkerhet.  
 
Ekonomin 
De höjda räntorna påverkar än så länge inte 
föreningen. Våra lån är bundna till fördelaktiga 
räntesatser. Hur utvecklingen på räntemarknaden 
utvecklar sig får framtiden visa.  
 
Energin 
Den soliga mars månad har gjort susen för vår 
elproduktion och solpanelerna har slagit rekord. I 
mars i år producerade vi 5 172 kWh, jämfört 
med 3 919 samma månad i fjol och 3 998 året 
dessförinnan.  
I 10:an har några paneler strejkat en tid, men 
åtgärder är på gång. 
 
Glädjande nog används nu sju av våra sexton 
laddkassetter för elbilar.  
 
Övrigt 
I slutet av maj ändras koderna till entrédörrarna. 
Meddelande skickas ut med nya koden i god tid. 
Målning av soprummen är beställd. De kommer 
att bli fräscha och väldoftande kammare.  
Cykelrummen töms nu på allt som inte ska stå 
där och som inte är märkt.  
 
Tvättstugan 
Vi noterar att ordningen i tvättstugan med våra 
gemensamma krafter har förbättrats. Den gamla, 
stora soptunnan är utbytt mot en mindre, där inte 
tvättmedelspaket eller andra större sopor får 
plats. Sådana tar man med sig och slänger i 
soprummet. 
.  

 
 

 
 
Städdagen  
blir lördag den 7 maj med början klockan 10. Efter 
ett par timmars gemensamt arbete grillar vi korv 
och fikar tillsammans.  
 
Introduktionsprogram 
Vi utvecklar nu ett introduktionsprogram för alla 
som flyttar in i föreningen. Därmed har vi insett att 
alla som redan bor här, till och med de som bott här 
länge, kan ha nytta och glädje av det programmet. 
Därför kontaktar vi nu samtliga vuxna 
familjemedlemmar för en anpassad genomgång av 
situationen i föreningen, både positivt och negativt.  
 
Nya medlemmar 
Helena Benzler flyttar den 1 juni in på 
Karlbergastigen 1. Laura Batan och Afram Deniz 
flyttar också den 1 juni in på Karlbergastigen 3. 
Maud Lindkvist och Sven Jonsson flyttar den 29 juli 
in på Karlbergastigen 1. Vi hälsar dem alla 
välkomna till Karlberga Park, Sveriges bästa 
bostadsättsförening. 
 
Årsstämman 
föreningens högsta beslutande organ hålls, som 
tidigare meddelats, måndag den 2 maj. Kallelsen har 
gått ut separat. Kom dit, tyck till, träffa styrelsen! 
Vi bjuder på kaffe med tilltugg. Lina kyrka klockan 
19. 
 
 

 
 
 

KARLBERGABLADET nr 117 
Information för boende i Brf Karlberga Park 
April 2022 
 


