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Kallelse till årsstämman 
Nu närmar sig årsstämman avseende verksamhetsåret 2012.  

Den 18 april klockan 18.30 kan du boka in.  

Plats samt kallelse återkommer vi till. Vi har för avsikt att som vanligt bjuda på förtäring samt 

information efter stämman. 

 

Motioner till årsstämman 
Motioner måste snarast lämnas till styrelsen. Skriftligt i vår brevlåda i uppgång B alternativt 

via e-post till: styrelsen@brf-kungsangen1.se 

 

Fett i avloppet 
Vi har i föreningen haft några stopp i avloppen från kök. Tänk på att detta i normalfallet är 

lägenhetsinnehavarens ansvar. För att undvika stopp, så måste du se till att hantera fett. Fett 

som spolas ner via köksavloppet bildar oftast detta stopp. Om möjligt bör du ta bort fettet från 

t ex stekpannor innan du diskar. 

Ett tips för att hålla avloppet något så när i gott skick är att använda YES. Häll en lämplig 

mängd YES direkt i köksavloppet. Koka upp rikligt med vatten och häll detta i avloppet. YES 

har en mycket bra förmåga att lösa fett.  

Denna enkla åtgärd bör du göra regelbundet. 

 

Rengöringen av frånluftskanaler i våra lägenheter 
Rengöringen är nu avklarad och det hela synes ha gått mycket bra. Vi skulle dock vilja 

kontrollera att alla har fått sina kanaler rengjorda och vill därför få veta om någon har blivit 

överhoppad. Lägg en lapp härom i så fall i Owes brevlåda 57 C (018-10 98 18). 

 

Uppdaterat blad i bopärmen - Felanmälan 
Byt ut blad under flik 17 (Kundservice/felanmälan) i din Bopärm till uppdaterat exemplar 

som medföljer.  
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Nu verkar silverfiskarna vara på tillbakagång 
En enkät har gjorts till alla medlemmar och när vi utvärderat svaren är bedömningen att 

silverfiskar inte längre är ett stort problem. 

 

Under hösten 2011 beslutade vi att genomföra en totalsanering av de otrevliga småkryp som 

har besvärat många medlemmar. Saneringen genomfördes i januari 2012 och vår enkät vi 

skickade ut för någon vecka sedan har visat att bara några få medlemmar har sett förekomst 

av dessa oönskade gäster. 

 

 

Nyinflyttade 
Bengt Eriksson och Katarina Skoog övertar lägenheten C21 (C/1101) från Erik Hällman och 

flyttar in 2013-04-19. 

Vi önskar våra nya medlemmar varmt välkomna till föreningen. 


