
 
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, 
Jörgen Nilsson och Felicia Wallberg. 

Information från styrelsemötet den 30:e maj 2022 
 
 
Vid styrelsens möte idag, den 30 maj, togs följande frågor 
upp: 
 
Utvecklingsmöjligheter 
Vi har nu börjat sortera i de många förslag som spånades 
fram vid vår årsstämma den 2 maj. Här fanns flera idéer 
om till exempel att öka trafiksäkerheten, om vår yttre 
miljö, som lekplatsen, grillplatsen och parken 
Tack var dem har vi redan beslutat att kolla med 
kommunen om de kan sätta upp en stoppskylt på 
Karlbergavägen vid mätarhuset, där Karlbergastigen 
ansluter. Där har redan inträffat flera incidenter, då bilarna 
från Heijkensköldska kommer för fort för att hinna stanna 
för trafik inifrån vårt område. 
Vi kommer också att sätta upp en ljusslinga i slänten 
ovanför Karlbergastigen 5 för att lätta på mörkret där. 
Samtal om lekparken, som ju inte vi utan samfälligheten 
äger, pågår också. Vi återkommer med mer information. 
 
Ekonomin 
Även vi drabbas förstås av det stigande kostnads- och 
ränteläget. Än så länge är det ingen ko på isen och vi ser 
inte att vi ska behöva höja våra avgifter inom rimlig tid. 
Våra planerade amorteringar i år är ca 2 miljoner kr, och 
nästa år ca 1,5 miljoner kr - bästa sättet att motverka 
effekterna av höga räntor. Vad det ökade ränte- och 
kostnadsläget innebär för oss återkommer vi till inför nästa 
år. 
 
Energin 
Några solpaneler på 10:ans tak har krånglat en tid. En 
bergvärmepump är avställd. Felsökning pågår. I övrigt 
tuffar vår bergvärmeanläggning och våra paneler på för 
fullt.  
 
Övrigt 
Vi kan konstatera att ordningen i tvättstugan verkar ha 
blivit bättre, likaså efterlevnaden av hastighetsbegräns-
ningen på vägen ner till 5:an. Detta gagnar oss alla. 
Vid snöröjningen skadades en del kantsten lite varstans i 
området. Detta ska nu åtgärdas. 
Offert på ommålning och uppsnyggning av soprummen 
håller på att tas in. Snyggt kommer det att bli! 
 
De nya husen 
I Brf Linahöjden, huset nere vid kanalen påbörjar 
inflyttningen nu den 1 juni. Gropenhuset lär dröja. Det hus 
som ägaren fått bygglov för omfattar 16 lägenheter och 
innehåller en bilhiss inomhus med parkeringar i 
källarplanet. Han har nu tänkt om och ska rita om huset till 
10 lägenheter och med alla p-platser utomhus. Bygget lär, 
så vitt vi förstår, inte komma igång i år. 
 
 

 
 
Kodlåsen 
Vi har på förekommen anledning undersökt mer digitala 
alternativ till de kodlås vi har i entréerna. Vi har dock 
beslutat att behålla nuvarande system, då vi inte anser att 
kostnaden för att byta, motsvarar fördelarna med ett nytt 
passersystem. 
 
Försäkringar 
Föreningen har för länge sedan tecknat ett så kallat 
bostadsrättstillägg, vilket gör att boende i en del fall kan 
drabbas lite lindrigare ekonomiskt vid skada i bostaden. 
Detta kommer vi att ha kvar och uppmanar samtidigt var 
och en att kolla med sitt eget hemförsäkringsbolag om 
eventuell komplettering behövs. Vad bostadsrättstillägget 
innebär finns på föreningens hemsida karlberga.se.  
 
Fest 
Äntligen, efter så lång tid med umgängesrestriktioner i 
covid-smittans spår vill vi nu åter ställa till med en rejäl 
områdesfest i parken. Det blir antingen söndag den 21 
augusti eller (om det då regnar) söndag den 28 augusti. Mat 
och dryck och umgänge utlovas. Mer info kommer när det 
börjar närma sig.  
 
Fin sommar 
Vi önskar alla en riktigt fin sommar. Styrelsen är alltid 
nåbar, inte alla på en gång, men börja med din 
kontaktperson i trappan om du behöver hjälp.  
 
Styrelsen 
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