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En tidig julklapp 
Styrelsen har beslutat att januari 2013 skall bli en hyresfri månad. Anledningen är föreningens 
fortsatt goda ekonomi.  

Avgiften för garageplatser påverkas dock inte.  

Garaget översvämmades igen 
Torsdagen 16 augusti så drabbades vi av ett extremt skyfall över Uppsala. Stora vatten-
mängder samlades på Kungsängsgatan och på stickgatan in mot torget. Kommunens 
dagvattensystem fylldes och nivån steg så högt att vatten sökte sig ner i vårt garage och sedan 
vidare in i förråden. Under kvällen så kom en sugbil och tog hand om det värsta, men då var 
redan skadan skedd för några i de värst drabbade. 

Vad kan vi göra för att detta inte skall upprepas frågar många?  

Först och främst diskuterar vi nu med kommunen så att en förbättring av dagvattensystemet 
görs, sedan överväger vi att anlägga en bula framför garageporten för att försöka stoppa 
vatteninströmning den vägen. 

 

   
Vi har nu byggt upp alla trösklarna till förråden och dörrarna till källaruppgångarna några 
centimeter. Förhoppningen är att detta skall ge ett visst skydd samt att ingen skall snubbla. 

 

Rengöring av köksfläktar 
Den 4-5 december kommer rengöring att ske av köksfläktar, ventilationssystem och 
eldstäderna på takvåningarna av vår entreprenör Åke Huss AB. Närmare information kommer 
senare men vi räknar med att börja i 57D för att fortsätta i 57C och 57 B. 

De som inte är hemma kan som vanligt lämna nyckel till personer som senare meddelas. 

Den 6:e och 7:e är reservdagar. Har ni speciella önskemål hör av er till styrelsen genom ett 
meddelande i vår brevlåda i 57D. 
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Förstahjälpen lådor i trappuppgångarna 
Första Hjälpen-stationer har satts upp i varje trappuppgång i anslutning 
mot gården. I dem finns olika plåster, blodstoppare och sårtvätt om 
olyckan skulle vara framme. Stationerna innehåller även ett skyddspaket 
för mun-till-mun-andning, det är ett hjälpmedel att utföra mun-till-mun-
andning på rätt sätt samtidigt som det minskar risken för kontakt mellan 
hjälpare och skadad.  

Vi tackar för Gustav Karlsson (B/1203) som vid årsmötet föreslog detta. 

 

Återkommande ”arga lappen” 
Styrelsen vill denna gång påpeka: 

1. att det är viktigt att bara parkera cyklar innanför markerade områden. Om man inte kan 
parkera vid sin uppgång, får man uppsöka en ledig parkeringsyta någon annan stans i 
garaget; parkeringarna vid uppgångarna är allmänna och tillhör inte de som bor vid denna 
uppgång. 

2. att inte lägga oönskad post ovanpå postlådan. P.g.a. detta blir trappuppgången stökigare 
och stökigare; vi vill be alla att själv kasta bort sin oönskade post på lämpligt ställe. 

3. att inte lägga elektronikskrot i soprummet. Vi har ingen sådan fraktion som hämtas av 
sopbilen. 

Nyinflyttade 
Pushpa Saksena övertog lägenheten B42 (B/1302) från Mayank Saksena och tillträdde 2012-
05-25.  

Michael Berggren övertog lägenheten D22 (D/1102) från Gustav Isaksson och tillträdde 
2012-06-06.  

Ove Unoson övertog lägenheten C11 (C/1001) från Helena Ström och Andreas Persson och 
tillträdde 2012-08-10.  

Vi önskar våra nya medlemmar varmt välkomna till föreningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du något att berätta eller föreslå? 
Vi tar gärna in förslag till artiklar till kommande nyhetsblad. 

Kontakta någon styrelsen eller skicka mail till: styrelsen(at)brf-kungsangen1.se  byt ut (at) till @ när du mailar 


