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Årsstämman 2014 
Årsstämman hölls denna gång 10 april i den fina lokalen "Uppsalen" på Kålsängsgränd. Till 
styrelse valdes: 

Namn Roll  Uppg/Lgh  

Åke Lidberg  Ordförande  D/1501 

Henrik Brenning Ledamot  D/1101 

Gustaf Nordman  Ledamot  C/1601 

Patric Wennström  Ledamot  D/1103 

Owe Carlsson  Suppleant  C/1502 

Jan-Olov Holst  Suppleant  B/1601 

Protokoll från årsstämman kan du läsa här. 

      Jan-Olov presenterar översiktsplanen 

Margaret Engström gjorde anteckningar om vad som diskuterades vid den efterföljande fråge-
stunden som du kan läsa här.  

 

Bredbandsanslutningen 
AllTele har bytt ut vår hårdvara för föreningens internetanslutning till 
modernare switchar, detta har bland annat medfört att de nu levererar 
snabbare anslutning till alla lägenheter i föreningen (100/100 Mbit/s istället 
för tidigare 100/10 Mbit/s), ni som tidigare betalade extra för 100/100 

Mbit/s kommer inte faktureras för det i fortsättningen. 

Nytt telefonnummer till AllTeles Kundtjänst för kollektivt och individuellt anslutna 
fastigheter är: 0770 - 250 550 

http://www.brf-kungsangen1.se/protokoll-stamman-2014-04-10.pdf
http://www.brf-kungsangen1.se/Kungsangen_oversikt_2014-03-30.pdf
http://www.brf-kungsangen1.se/Information_2014-04-10.pdf
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Nu byter vi portkod  
Från 29 juni kommer vi att ha en ny portkod till entrédörrarna. En särskild lapp med den nya 
koden kommer att läggas i alla postlådor. 

Tekniktips - Tröga balkongdörrslås 
Några medlemmar har frågat om åtgärder på balkongdörrar som är 
svårstängda. 

En enkel åtgärd som brukar avhjälpa problemet är att droppa lite olja på de 
tre lås klackarna på dörren. 

    Här 

Sopsortering 
Om du är osäker på hur ditt enskilda avfall skall sorteras och anvisningarna vid avfallskärlen i 

soprummet inte ger dig tillräcklig information så gå in på 
kommunens webbplats: 
http://www.uppsalavatten.se/sorteringsguide  

Skriv in det avfall du är osäker över i kommunikationsrutan så får du anvisningar vilket kärl 
du skall lägga avfallet eller om du själv få lämna det vid återvinningsanläggning. 

Är du störd av grannarna? 
Trots att våra lägenheter är bra ljudisolerade har några besvär med störningar. Det är viktigt 
att alla respekterar att mellan 23:00 och 07:00 man inte får spela hög musik, borra i väggar 
och annat som är störande. 

Upplever du problem så ta kontakt med den du tror orsakat störningen. Om inte detta hjälper 
kan du lämna en rapport om störningen till styrelsen, gärna genom att du fyller i denna 
blankett (som finns på webben) och lämnar eller mailar till styrelsen. 

Stängning av blå brevlådan 
Eftersom knappast någon numera lägger post till styrelsen i den blå brevlådan i uppgång B så 
kommer den nu att tas bort. Vi ser hellre att meddelanden lämnas som e-post till 
styrelsen@brf-kungsangen1.se eller lämnas direkt till någon i styrelsen.  

Ny i föreningen 
Carl Pettersson har köpt lägenheten D43 av Ian och Tom Wainwright och tillträder 2014-07-
31. 

Vi önskar vår nya medlem varmt välkommen till föreningen. 

 

Vi önskar alla medlemmar en Trevlig Sommar 

http://www.uppsalavatten.se/sorteringsguide
http://www.brf-kungsangen1.se/rapport-blankett.pdf
mailto:styrelsen@brf-kungsangen1.se

