
 
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 15 augusti 2022 
 
Styrelsen sammanträdde den 15 augusti och här är 
något av vad vi pratade om: 
 
Utvecklingsmöjligheter 
Av de förslag som framfördes vid årsstämman i 
maj har vi beslutat att börja med att sondera 
möjligheten att få till en arbetsgrupp för att 
diskutera utveckling av lekparken. Särskilt 
meddelande om detta kommer inom kort till varje 
hushåll. Redan nu klipper vi ner buskarna vid 
lekparken. De utgör en fara för barnen, eftersom 
cyklisterna som passerar inte hinner se barnen som 
skyms av det höga buskaget. 
 
Vi har också beslutat att riva den fasta grillen uppe 
på slänten ovanför 5:an. Den används mycket 
sällan och dessutom har den lockat utomstående 
att ovarsamt elda i den med fara för 
brandsäkerheten i området. Alla som vill grilla 
hänvisas nu uteslutande till parken och dit får man 
bära med sig en egen grill. 
 
Fastigheterna 
Ventilationen i Karlbergastigen 3 går lite trögt just 
nu och de beror på att ventilationskanalen som 
mynnar ut på taket är igensatt. Detta ska åtgärdas 
och vi passar då på att mäta trycket också i de 
andra husen. 
 
Nu i veckan kommer styrelsen att dela ut nya filter 
till alla lägenheter, sådana där som sitter bakom 
elementen. De ska bytas vartannat år. Om du 
behöver hjälp med att byta dem (vilket är väldigt 
lätt) får du säga till. Kostnaden för filtren dras på 
HSB:s avgiftsavi för oktober.  
 
Ekonomin 
Tack vare att vi har bundit våra lån till bra ränta 
drabbas vi i alla fall än så länge inte av 
genomförda och förväntade räntehöjningar.  
Däremot drabbas också vi förstås av höjda avgifter 
och elpriser, vilket kommer att avspeglas på det 
elpris som varje lägenhet måste betala. 
 
  
 

 
I juni köpte vi lite mer energi än vid samma månad i 
fjol och det beror på lägre egen elproduktion, högre 
vattenförbrukning och laddningen av elbilar. Att vår 
egen elproduktion med solpanelerna kan vara lägre 
när solen har gassat som aldrig förr kan verka 
konstigt, men solpaneler tycker heller inte om alltför 
stark värme och arbetar bäst under vår och höst.  
 
Satsningen på laddkassetter för elbilar verkar ha varit 
lyckad. Tack vare det har en dryg handfull boende 
vågat köpa elbil och kan nu ladda den på hemma-
plan. Flera är dessutom på väg in.  
 
Nya medlemmar 
Den sista augusti tillträder Jennifer Assaly och 
Benjamin Yakob en lägenhet på Karlbergastigen 3. 
Vi hälsar dem välkomna till Karlberga Park!  
 
Ingen höstfest 
Som tidigare meddelats måste vi tyvärr skjuta upp 
höstens planerade områdesfest. Detta beror på 
dödsfall i festgeneralens närmaste familj. 
 
Städdag 
Den 23 oktober, en söndag den här gången, ska vi 
hjälpas åt att göra höstfint i vårt område och hoppas i 
år att de flesta löv då ska ha fallit av så att vi kan 
kratta bort dem. Vi börjar som vanligt vid 10-tiden 
och håller på ett par timmar. Anteckna redan nu 
datumet i almanackan!  
 
Har du synpunkter – hör av dig till styrelsen! 
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