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Läckagevarnare har installerats i alla lägenheter 
För att upptäcka eventuellt läckage av vatten i köken monterades vattenlarm i alla lägenheter i 
början av juni. 
 

        
 
Vattenlarmen sitter på väggen i diskbänkskåpen. Skulle det uppstå läckage så kommer larmet 
att pipa. Vi hoppas givetvis inte att det skall hända. Om olyckan är trots allt är framme och 
detta upptäcks tidigt, kan man oftast slippa omfattande och kostsamma reparationer. 

Gårdsträffen 12 juni 
Tisdagen 2006-06-12 klockan 18:00 anordnade vi en träff på gården. Vi var några som mötte 
upp och hade en trevlig stund tillsammans. 

   

               
Vi började med lite boule Sedan dukade vi upp några bord och åt en bit 
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Ventilationsenkäten 
För att få en bra ventilation skall man regelbundet byta filtren som sitter under fönstren. 
Under sommaren gjordes en förfrågan till alla boende om man var intresserad av att vi 
inhandlar filter tillsammans.  
Dessutom bör man också regelbundet rengöra frånluftsfläkten (den är antigen placerad i kläd-
kammaren eller bakom kryddhyllan). Eftersom det är ganska besvärligt frågade vi på enkäten 
om man önskar få hjälp med detta. 
Vi saknar svar från ca 20 lägenheter och det går fram till 1 oktober att höra av sig om sina 
önskemål (extra kopior av enkäten kommer att finnas på anslagstavlan samt finns även på vår 
webb).  
Läs mera i bopärmen om ventilationssystemet under flik 9. 

Porttelefonerna 
Vid några tillfällen har porttelefonen i uppgång D krånglat. Salléns tekniker har varit här och 
förhoppningsvis är nu felet åtgärdet. 
Behöver du byta telefonnummer som porttelefonen skall kopplas till så kontaktar du Patric 
Wennström som bor i lägenhet D23. 

Snart dax att plantera vårlökarna  
Någon dag i höst hade vi tänkt att samlas och hjälpa åt att peta ner lökar som vi hoppas 
kommer att blomma nästa vår. 
Håll utkik på anslagstavlorna när detta kommer att ske. Det är trevligt om vi är några stycken 
som kan hjälpas åt med denna lilla höstaktivitet. 

Alla garageplatser är nu uthyrda 
Vi är glada att kunna konstatera att idag är alla garageplatser uthyrda, men vi har å andra 
sidan ingen som står på kö. Önskemål om garageplats lämnas till styrelsen (fn administrerar 
Gustaf Nordman C71 detta).  

Släpp inte in obehöriga i fastigheten 
Tänk på att kontrollera att dörrarna (ytterdörrar, dörrar till förråd och soprum) går i lås efter 
dig. Håll också koll på att ingen obehörig smiter in genom garageporten i samband med att du 
själv åker in eller ut.  

Ny i föreningen 
Yvonne Lindkvist har övertagit lägenhet D63 efter Gerd Lövström. Yvonne tillträdde 14 
september. 
Vi önskar vår nya medlem varmt välkommen till föreningen. 

http://www.brf-kungsangen1.se/filterbyten_enkat.doc

