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Redaktör Gustaf Nordman Sid 1 (2) 

Nyhetsbladen skickas från nu bara som e-post 
Vi slutar nu dela ut nyhetsblad i postfacken i pappersformat. De skickas nu bara som e-post 
och anslås på anslagstavlorna. 

Årsstämman 2015 
Årets stämma som avser 2014 års räkenskaper kommer att ske den 22 april 2015. 

Vi kommer att liksom de senaste åren ha stämman i Uppsalen, 
Kålsängsgränd 10 B, med start klockan 18.30. 

 

I år är det 10 års sedan de första medlemmarna flyttade in i vårt fina boende. Detta kommer vi 
att fira under årsstämman. Vi kommer som vanligt att bjuda på både vin och tilltugg. 

När det gäller motioner till stämman så är det hög tid att lämna dem till styrelsen, vi vill ha 
dessa innan den 15 mars.  

Motioner lämnas per epost till styrelsen@brf-kungsangen1.se  

eller läggs i Åke Lidbergs brevlåda (uppgång D). 

Väl mött på årsstämman 

Förbättringar inom fastigheten 
Plastgolven i trapphusen 

Den 16 februari så börjar maskinskurning samt polish av alla plastgolv i respektive trapphus. 
Vi börjar i trapphus D. Riksbyggen kommer att genomföra detta. Det kommer att finnas mer 
information om vad detta kan innebära för er alla i respektive trapphus. Påverkan blir inte 
alltför påfrestande, men vi hoppas att detta kommer att bli en tydlig uppfräschning på varje 
etage. 

Väggarna i trapphusen  

Vi har även beställt en ommålning/bättring av trapphusen. Vi kommer att måla om plan -1, 0 
och plan 1´s väggar. Samma färger som idag. Övriga delar av trapphusen kommer att gås 
igenom och förbättras där så behövs. Detta kommer att ske i mars. Samma sak här att mer 
information kommer att finnas i respektive trapphus när så är dags. 
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Gustaf Nordman Sid 2 (2) 

Samfälligheten Torget 
Här kommer lite information om hur arbetet fortskrider med översvämningsproblemen i 
garaget mm. 

Ett första möte har hållit med JM och Skanska angående de problem som finns inom Torget. 
Båda företagen har insett problematiken. Målet är att problemen skall vara avhjälpta senast 
under maj 2015. Den stickgata som finns framför nedfarten till vårt garage skall göras om, 
den är idag felkonstruerad. Vidare kommer vissa brunnar och framförallt den karta som visar 
vad alla avloppsledningar går, göras korrekt. Idag är kartan väldigt missvisande. 

Arbetet som hitintills lags ner är bland annat att företaget Relita har filmat och rengjort alla 
ledningar inom våra kvarter.  Mer information kommer i senare Infoblad. 

Tekniktipset – Hur man byter lampa i badrummet 
Många har haft problem med att byta glödlampan i badrummet 

Så här gör man: 

 

 

Ta tag i den vita plastgloben och vrid den ca 3 cm 
motsols tills det tar stopp. 

Då skall den kunna lossas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventuellt behövs att man sticker in en liten kniv mellan globen 
och metallramen och försiktigt bänder så att globen lossnar. 

 

 

 

 

Ny i föreningen 
Helén Sweno har köpt lägenheten B11 (B/1001) av Vera Eklund och tillträdde 2015-01-16 

Vi önskar vår nya medlem varmt välkommen till föreningen. 


