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Gårdsträffen 18 juni 
Ett 25-tal mötte upp till den lilla knyt-träff vi hade på söndagseftermiddagen i strålande sol. 
 

  
 

  

Bredbandsinstallation är klar och fungerar nu 
Nu kan alla prova använda vårt nya ”riktiga” bredband. Blixtvik bjuder på detta under en 
provperiod. Datahastigheten är 100/10 Mbit/sek som är minst 25 ggr snabbare än vi haft 
genom ComHem fram till nu. Onsdagen 2006-09-13 klockan 18:30 planerar vi att ha en 
informationskväll då frågor relaterade till bredband, IP-telefoni mm kommer att tas upp.  

Tänk på att skydda din dator från intrång genom att uppdatera Windows och att använda 
brandvägg och/eller virusskydd. Har du trådlöst nätverk i lägenheten så kom ihåg att skydda 
det med lösenord. Finns frågor kontakta gärna Emma (D32). 

Behöver du tillfälligt en garageplats? 
Eftersom vi fortfarande har några outhyrda garageplatser har vi bestämt att upplåta lediga 
platser mot ”dagskort”. De kommer att kosta 30:- dygn och kan lösas hos Gustaf (C71) eller 
Åke (D61). 
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Pumpa dina cykeldäck i källaren 
Peter Funk (D52) har skaffat en tystgående kompressor och byggt in den i ett skåp. Slangar 
kommer att dras fram och fästas på väggen intill rullstolsförrådet som ligger nära garage-
utfarten. Munstycken kommer att finnas för både vanliga däck och cykeldäck med ”bilventil”. 
Tack Peter för ett mycket uppskattat initiativ! 

Föreningen skapar hemsida på Internet 
Styrelsen har beslutat att skapa en enkel hemsida för grundläggande uppgifterna kring vår 
förening. Beroende av intresse och initiativ kommer den utvecklas till att bli ett bra komple-
ment till informationen från styrelsen. 
Domännamn är reserverat och kommer att bli:  http://www.brf-kungsangen1.se/ 
Prova gärna att logga in om någon vecka. 

Soprummet 
Ordningen i soprummet blir allt bättre och det börjar nu fungera riktigt bra. 
Tänk dock på att platta till och vika ihop kartonger och emballage så att vi inte har en massa 
onödig luft i wellpapp-kärlet.  
För att sophämtningen skall kunna utföras så får inga parkerade bilar blockera transportvägen.  
Finns inte fri passage så kör sopbilen vidare utan våra sopor. Därför har vi beslutat införa 
parkeringsförbud framför soprumsdörren. 

Och så lite pekpinnar ... 
 Med hänsyn till barnfamiljerna så ber vi att alla som har husdjur att respektera att det 

ej är tillåtet att rasta sina husdjur på innergården.  
 Vi behöver alla hjälpas åt mot nedsmutsning, släng inga fimpar och skräp på marken. 
 Kasta aldrig ut föremål från balkonger eller fönster! Några medlemmar har upprörts av 

att vattenfyllda ballonger och annat slängts ner på gården. Det är inte alls kul och kan 
vara livsfarligt. 

Nya i föreningen 
Jan Johansson har övertagit lägenhet C32 efter Marie Jansson och Acke Westling. Jan till-
träder 1 september.  
Andreas Persson och Helena Ström har övertagit lägenhet C11 efter Anita Lincoln och Mats 
Andersson också med tillträde 1 september. 
Vi önskar alla nya medlemmar varmt välkomna till föreningen. 


