
 

Kungsängs Bladet 
Medlemsinformation för  

Bostadsrättsföreningen Kungsängen 1 
 

Nr 06/3 2006-05-15 
  

 

 
Redaktör Gustaf Nordman Sid 1 (2) 

Föreningsstämman 2006 
Vid årets stämma som hölls vid Cajsas Kök i kontorshuset Munin valdes styrelse, val-
beredning och revisorer. Protokoll har delats ut till alla medlemmar. 
Styrelsen har nu konstituerat sig på följande sätt: 

 
På föreningsstämman fanns det frågor rörande garantibesiktningen. Det är bra om alla löp-
ande noterar de fel och brister man upptäcker i sin lägenhet. Beträffande gemensamma ut-
rymmen ber vi att alla meddelar sådana till styrelsen. 
  
Övriga frågor som diskuterades på föreningsstämman arbetar nu styrelsen med. JM har dess-
utom lovat att skicka ut ett särskilt informationsblad som beskriver det fortsatta bygg-
projektet. 

Gårdsträff 18 juni 
Söndagen 2006-06-18 klockan 16:00 inbjuder vi alla i föreningen till en träff på gården. Ta 
med bord och stolar och det ni vill äta. Vi bjuder på lite välkomstdrink och ställer upp grillar. 

   
 

 

 
 

Styrelse 
Åke Lidberg Ordförande D61 018-35 55 67 ake.lidberg@nordea.se 
Annika Israelsson Ledamot C21 018-50 22 59 annika.israelsson@ab.lst.se 
Emma Nordman Ledamot D32 018-15 37 00 emma.nordman@comhem.se 
Gustaf Nordman Ledamot C71 018-42 52 25 gustaf.nordman@ericsson.com 
Lena Pålsson Ledamot C42 018-432 24 41 jan.palsson2@comhem.se 
Mathias Järvare Suppleant C12 070-55 99 364 mathias.jarvare@comhem.se 
 
Valberedning: 
Margareta Waller Sammankall C22 018-32 43 27 margareta.waller@swipnet.se 
Jenny Andersson  D23 018-55 11 93 jenny.andersson71@gmail.com 
Per Lindefeldt  D73 018-14 70 00 per.lindefeldt@sas.se 
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Porttelefonen 
Porttelefonen fungerar nu på de tre ingångarna mot gatan. Besökare trycker in kod som finns 
angiven på skylt vid ingången, t.ex. B9999. Då ringer det på lägenhetsinnehavarens telefon 
och ni kan då prata med varandra. Trycker lägenhetsinnehavaren på 5 (tonvalstelefon med *, 
# och R) så öppnas porten i 7 sekunder. 
Porttelefonen är i funktion mellan 06:00 – 23:00. Besökare kan även ringa direkt genom att 
ange lägenhetsinnehavarens bostadstelefon, t.ex. B018999999. Den möjligheten är i funktion 
hela dygnet. 
Kodlåset fungerar på samma sätt som tidigare mellan 06:00 och 21:00 på alla portarna. 
Har du problem, önskar ändra telefonnummer eller uppgift på skylten kontakta styrelsen (lägg 
en lapp i blå lådan uppgång 57B). 
Ett särskilt blad som beskriver porttelefonen är framtaget och skall sättas in i bopärmen. 

Fjärrkontrollen till garageporten 
När vi äntligen fick fjärrkontrollerna så anmälde flera att räckvidden var mycket kort. 
Lösningen blev att förse kontrollenheten med en antenn så nu bör alla kunna öppna garage-
porten från bilen.  
Vill någon efterbeställa en fjärrkontroll så kontakta Emma Nordman (D32). De kostar 500 kr. 

Bredbandsinstallation 
Sallén har nu gjort klart kabeldragningen till samtliga lägenheter. Det har gått mycket smidigt 
och vi passar här på att tacka Emil Pettersson, Owe Carlsson och Göran Bäcklin som ställt 
upp som nyckelansvariga under tiden. 
Vi väntar nu på att Blixtvik skall dra fram fiber till huset. Tyvärr har vi idag inget spikat 
startdatum, men vi vet att Blixtvik har förhandlingar med sina underleverantörer och det 
ligger även i deras intresse att få ingång bredbandet så snart som möjligt. Blixtvik kommer att 
dela ut information om sina tjänster och även tillhörande elektronik (hubbar, trådlösa routrar, 
adapters etc) när det närmar sig. 

Luftkompressor för cykelpumpning 
Förslag framfördes på årsstämmans frågestund om att vi skaffar en kompressor för att kunna 
pumpa cykeldäck. Vi planerar nu för att sätta upp en sådan i garaget, troligen i närheten av 
rullstolsförrådet. 

Ny i föreningen 
Gun Aslög Tråvén har nu övertagit lägenhet B23 efter Hajimohammadi/Saberghaphoori. Vi 
önskar Gun varmt välkommen till föreningen. 
 
 
 


