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Föreningsstämman 2012 
Årets stämma hölls 25 april och denna gång var vi i Skanska lokal på Kungsängsgatan, mitt 
emot vår ingång C. Mötet var välbesökt, 36 personer deltog från 26 lägenheter. 

Årsredovisning, revisionsrapport och val gicks igenom. 

Till styrelse för 2012 är nu följande valda: 

Åke Lidberg Ordförande D61 / 1501 018-35 55 67 

Henrik Brenning Ledamot D21 / 1101 076-119 55 59 

Margareta Engström Ledamot C52 / 1402 0708-27 79 73 

Gustaf Nordman Ledamot C71 / 1601 018-42 52 25 

Patric Wennström Ledamot D23 / 1103 018-55 11 93 

Owe Carlsson Suppleant C62 / 1502 018-10 98 18 

Jan-Olov Holst Suppleant B73 / 1601 018-12 80 44 

Till valberedning valdes: 

Jenny Andersson  D23 / 1103 018-55 11 93 

Per Lindefeldt  D73 / 1602 018-14 70 00 

Lena Pålsson  C42 / 1302 018-413 13 41 

Därefter bjöds på lite förtäring samt vi diskuterade aktuella frågor. 

 
Jan-Olov Holst berättar om kommunens planer för Industristaden 

Hur kan vi spara på vatten och energi?  
Vid frågestunden diskuterade vi hur vi kan öka medvetenheten om miljöeffekter. Föreningen 
har dessutom stora kostnader för vatten och uppvärmningskostnaden av varmvatten är stor. 
Ett första led att förbättra detta är att vi börjar mäta förbrukning och visar statistiken för alla 
medlemmar. Eventuella åtgärder kan sedan beslutas. 
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Första hjälpen-kit 
Styrelsen har fått ett förlag från Gustav Karlsson att vi skaffar enklare första hjälpen-kit. Vi 
undersöker nu alternativ och kostnad för sådana som är föreslagna att sättas upp nära ut-
gångarna mot gården. 

Gruppanslutning av bredband startar 1 juli 
Den 1 juli aktiveras föreningens gruppanslutning av bredband. Ni som inte redan är kund hos 
AllTele, men som vill utnyttja den internetanslutning som föreningen bekostar, måste 
registrera er som kunder hos AllTele före 2012-06-25. Mer att läsa finns i ett informations-
blad som bifogas detta nummer av Kungsängs Bladet. 

Har du frågor gällande gruppanslutningen – kontakta gärna styrelsen eller AllTele: 
Styrelsen: Patric Wennström, Gustaf Nordman, Henrik Brenning. 
AllTele: 0910 – 79 80 00 (www.alltele.se) 

Finns önskemål om att vi ordnar ett speciellt informationsmöte bör du snarast kontakta 
styrelsen. 

Nu byter vi portkod 
Från 28 juni kommer vi att ha en ny portkod till entrédörrarna. En särskild lapp med den nya 

koden kommer att läggas i alla postlådor. 

Två tekniktips – kolla batterierna 
Vi uppmanar att alla regelbundet kollar 
funktionen av brandvarnarna genom att 
trycka in testknappen i ca 10 sekunder. 

 

Läckagevarnarna, som finns i alla diskbänks-
skåp, bör också regelbundet kollas genom 
den testknapp som finns undertill. 

 
 

Styrelsen önskar nu alla medlemmar 

Trevlig Sommar 

http://www.brf-kungsangen1.se/informationsbrev-alltele_2012-05-21.pdf

