
 
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 24:e oktober 2022 
 
Vid styrelsens möte idag pratade vi bland 
annat om följande: 
 
Först ett stort tack till alla som ställde upp 
på städdagen där vi hjälptes åt att snygga 
till området inför vintern. Än har 
emellertid bokarna på lekplatsen inte fällt 
alla sina löv och för den som vill göra en 
insats är det bara att kontakta Harro i 5:an 
(070-239 5151) för att låna krattor och 
lövblås. 
 
Säkerheten 
Vi har beslutat att ansluta vår förening till 
”Grannsamverkan mot brott”. Det 
programmet är sedan länge beprövat i 
andra föreningar och sägs minska 
brottsligheten med upp till 30 %. Nu är 
vår förening inte särskilt hårt drabbad, 
men vi vill gärna fortsätta satsa på 
säkerhet för oss alla. David Moro, 
Karlbergastigen 5, är projektledare och 
huvudkontaktombud.  
 
Ekonomi 
Vi ser inga omedelbara orosmoln vad 
gäller vår ekonomi. Ungefär hälften av 
våra lån är bundna på många år till låg 
ränta. Men med den galopperande 
kostnadsökning som hela samhället är 
utsatt för ökar också våra omkostnader 
och det rejält. Vi har sedan området var 
nybyggt inte behövt höja våra 
lägenhetsavgifter och vi har vid varje  

 
årsmöte glädjande kunnat konstatera att vi 
kunnat undvika det. Vi vill nu dock avisera 
att detta kan komma att ändras. När vet vi 
inte, men vi vill varsko om att så kan 
komma att ske. Vi följer utvecklingen noga.  
 
Energin 
I skrivande stund öser regnet ner, men vi 
kan ändå notera att vi för innevarande 
månad håller på att slå rekord i 
solenergiproduktion. I övrigt tuffar både 
bergvärme- och solcellsanläggning på som 
förväntat. 
 
Området 
Styrelsen har genomfört den årliga 
besiktningen av området och inte hittat 
några fel av allvarlig karaktär.  
 
Sopsorteringen 
Vi vädjar till boende i Karlbergastigen 1 att 
slänga sina sopor i soprummen mellan 1:an 
och 10:an. Detta för att de övriga 
soprummen i annat fall blir överfulla.  
 
En fin höst önskar vi alla! Styrelsen 
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