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Årsstämman 2008 
Tisdagen 29 april 2008 klockan 18:30 hölls årsstämman i föreningen vid Drabanten, 
Bangårdsgatan 13. Till ny styrelse valdes: 

 
Avgående styrelseledamöter, Annika Israelsson och Emma Nordman, avtackades för det fina 
arbete som gjorts. Båda har varit aktiva redan från bildandet av föreningen. 
 
Protokoll från stämman kommer att finnas på anslagstavlorna och webben inom kort. 
 
Efter stämman så informerade Björn Ringström från Uppsala Kommuns stadsbyggnadskontor 
om Industristadens tillkomst, utveckling samt bedömd framtid. 
 
Som avslutning diskuterades några aktuella frågor av vilka kan nämnas: 

• Föreningen kommer att göra en energideklaration 
• En underhållsplan kommer att tas fram 
• Samverkansfrågor med de andra JM-föreningarna – Väveriet 
• Kommunens planerade parkeringsreglering av gatorna kring oss 
• Alternativ som finns för utnyttjandet av ”stickgatornas” parkeringsfickor 
• Med mera 

 

Trapphusen bättringsmålade / garaget städat 
Under april-maj lagades en del skador som uppstått under tiden från inflyttningen genom 
främst bättringsmålning. 
Den 20 maj genomfördes en storstädning av garaget genom att golvet rengjordes. Arbetet tog 
tyvärr lite mera tid än planerat så några fick vänta till kvällen innan man kunde ställa in bilen. 
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Åke Lidberg Ordförande D61  
Gustaf Nordman Ledamot C71  
Lena Pålsson Ledamot C42  
Patrik Wennström Ledamot D23 
Owe Carlsson Suppleant C62 
Jan-Olov Holst Suppleant B73 (nyvald i styrelsen) 
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Sköt om dina golvbrunnar 
Vi tipsar denna gång alla att det är viktigt att regelbundet rengöra golvbrunnarna. Alla lägen-
heter har plastbrunnar som har urtagbara vattenlåsinsatser.  
När man skall rengöra dessa så lyfter man bort locket, fäller upp bygeln och drar upp insatsen. 
Hela brunnen kan därefter rengöras, gärna med lite bakteriedödande medel (t.ex. maskin-
diskmedel). När sedan insatsen skall återmonteras är det viktigt att tätningsringen ligger rätt i 
sitt spår, ev kan man fukta med lite tvållösning så går montaget lättare. 
Fullständig skötselinstruktion finner du i bopärmen under flik 8. 

Allmän information om föreningen 
Ett dokument har tagits fram för att ge grundinformation om föreningen. Det finns tillgängligt 
på föreningens webbplats. 

Många nya i föreningen 
Aziza och Mohmmad Salim Mehho har övertagit lägenhet D51 efter Karin och Mikael 
Lagnebratt och tillträdde 7 januari 2008. 
 
Shobhana Benjamin och Sten Oscarsson har övertagit lägenhet B13 efter Lindblad Helena och 
tillträdde 15 april 2008. 
 
Katarina Lundell har övertagit lägenhet B22 efter familjen Fahlgren-Sylvén och tillträdde 15 
maj 2008. 
 
Dessislava Stoeva-Holm och Tomas Holm övertar lägenhet C41 efter Annika och Michael 
Morrison och tillträder 31 maj 2008. 
 
Ylva Lindman och Marco Bianchi och övertar lägenhet D53 efter Emelie Lindberg och Hans 
Sjöberg och tillträder 2 juni 2008. 
 
Anahita Nowrouzi och Gustav Karlsson övertar lägenhet B33 efter Magnus Ekerby och 
tillträder 2 juni 2008. 
 
Alina Abramian övertar lägenhet D32 efter Emma Nordman och tillträder 16 juni 2008.  
 
Camilla Carlsson och Joakim Norinder övertar lägenhet C31 efter Susanna Engström och 
Nicklas Karlsson och tillträder 27 juni 2008. 
 
Vi önskar alla våra nya medlemmar varmt välkommna till föreningen. 
 
 

Styrelsen önskar nu alla en 

Skön och trevlig sommar 

http://www.brf-kungsangen1.se/om-fastigheten.doc

