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Föreningsstämman 2007 
 
Vid årets stämma som hölls 17 april på Drabanten, Bangårdsgatan 13 valdes styrelse, val-
beredning och revisorer. Protokoll har anslagits på anslagstavlorna samt finns tillgängligt på 
föreningens webb. 
Styrelsen har nu konstituerat sig på följande sätt: 

 
 
 

Gårdsträff 12 juni 
Tisdagen 2007-06-12 klockan 18:00 inbjuder vi alla i föreningen till en träff på gården. Vi 
börjar med att spela lite boule. 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 sven.lidberg@comhem.se 
Annika Israelsson Ledamot C21 018-50 22 59 annika.israelsson@blixtmail.se 
Emma Nordman Ledamot D32 018-15 37 00 emma.nordman@ blixtmail.se 
Gustaf Nordman Ledamot C71 018-42 52 25 gustaf.nordman@ blixtmail.se 
Lena Pålsson Ledamot C42 018-413 13 41 lenap@blixtmail.se 
Owe Carlsson Suppleant C62 018-10 98 18 owe.carlsson@comhem.se 
Patric Wennström Suppleant  D23 018-55 11 93 patric.wennstrom@gmail.com 
 
Valberedning: 
Margareta Waller Sammankall C22 018-32 43 27 margareta.waller@blixtmail.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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Vi byter portkod 1 juni 
Nu är det dags att byta till en ny kod. En lapp med den nya koden distribueras separat i alla  
postfack. Var försiktig med att lämna ut koden så att vi inte får ovälkomna besökare. 

Läckagevarnare installeras i alla lägenheter 
För att tidigt upptäcka eventuellt läckage av vatten i köken har styrelsen beslutat att bekosta 
och anskaffa vattenlarm från DroppTeknik till alla lägenheter. 
Vattenlarmet kommer att monteras på väggen i diskbänkskåpet. De så kallade ”tjänarna” 
läggs ner på golvet så man täcker upp varm- och kallvatten samt avloppsrör. Om något rör 
börjar läcka och det rinner ut lite vatten suger tjänarna upp vatten och larmet börjar pipa. 
Installationen kommer att utföras 2-3 juni på förmiddagen. Mera information har lagts i post-
lådorna och anslås även på informationstavlorna. 

Målning av undersida av balkonger 
Till årsstämman lämnades motion om önskemål att kunna måla balkongtak. Motionen 
godkändes men förutsätter att rätt färg används. Styrelsen kommer att tillhandahålla färg av 
lämplig kvalitet och nyans till självkostnadspris för de som så önskar. Målningsarbetet får var 
och en göra själv. Alla som vill göra detta uppmanas kontakta styrelsen snarast. 

Bostadspärmen uppdateras 
Samtidigt med detta nyhetsblad delas ett uppdateringspaket ut. Det är meningen att alla bo-
stadsrättsinnehavare skall sätta in bladen i sin pärm som tillhör lägenheten. 
De som använder internet kan också hitta all information som ingår i bostadspärmen på 
föreningens webbsida http://www.brf-kungsangen1.se/. 

Bullerstörningar från intilliggande industrilokal 
Vi har varit i kontakt med miljökontoret på Uppsala kommun angående vår grannfirma 
Swecon vars fläktar ofta bullrar dygent runt. Man kommer nu att installera en timer så att 
fläktarna bara är på under dagtid. Man kommer även undersöka möjligheten att byta ut 
fläktarna. 
Vi hoppas att dessa åtgärder gör att dessa störningar nu minskar. 

Rökare – SKÄRPNING TACK !! 
Tyvärr måste vi konstatera att vid ett flertal tillfället så har det funnits fimpar på plattorna 
utanför ingången till D. Vi har fått information från vår fastighetsskötare att han flera gånger 
sopat upp fimpar men de återkommer hela tiden nya. 
Vi ber alla att hjälpa till att hålla vår gård ren och snygg nu när den äntligen är klar med bl.a. 
den fina boulebanan. Tänk på att det också finns det barn som leker här... 
 


