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Årsstämman 2017. 
Den 26 april 2017 hölls vår årsstämma på kvarters puben Sherlock´s. Glädjande i år var 

antalet deltagande boende. Vi blev 43 st personer på stämman, som efter Årsstämman bjöds 

på mat och dryck. Vad jag vet så har vi aldrig varit så många på stämman, känns kul för 

styrelsen att ni kommer. 

Efter stämman och mat så informerade styrelsen om följande: 

 Förändringar i grannskapet (Jan-Olov Holst) 

 Elavtal (Jan-Olov) Vi återkommer i detta ärende. 

 Soprummet (Jan-Olov) 

 Värmen i huset (Jan-Olov) 

 Förändringar av innergården (Åke Lidberg) 

 Laddplatser för el-bilar (Åke) se mer information nedan 

 Samfälligheten Torget (Åke) 

 

Bild från Årsmötet, Jan-Olov informerar 

 

Laddning av el-bilar 

Vi som samfällighetsförening Väveriet 1-4 har en vision om ett aktivt miljöarbete där vi 

dagligen arbetar för att minska vår och våra bostadsrättsinnehavares klimatpåverkan.  

Som ett led i detta känns det självklart att kunna erbjuda våra bostadsrättsmedlemmar i Brf 

Kungsängen 1-4, laddstolpar med möjlighet att till ett så subventionerat pris som möjligt 

ladda era el- och elhybridbilar. Laddstolparna är placerade på platserna 39-42. Dessa platser 

är till för alla med ladd behov. Efter att laddningen är klar skall din bil flyttas till din ordinarie 

parkeringsplats. Beräknad starttidpunkt är den 15 juni 2017 

http://www.brf-kungsangen1.se/
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Redaktör Åke Lidberg Sid 2 (3) 

Vi har anlitat Laddkoll för tillhandahållning av betalningslösningen. För dig med en 

smartphone gå in på Appstore eller Googleplay och ladda ner appen. Registrera ditt kreditkort 

i Laddkolls app ”Laddkoll”. 

Därefter är det bara att:  

1.Lokalisera laddstolpen i appens kartvy.  

2. Starta laddningen i appen  

3. Anslut kabeln i laddstolpen 

4. Kabeln låses fast i bil och laddstolpe, bilen laddas.  

5. Avsluta laddning via appen  

6. Ta loss kabeln och åk iväg 

Vill du komma i kontakt med Laddkoll ringer du 08-410 835 25  

Kostnaden för laddning kommer du se i appen men den skall motsvara ca 4 kr/mil lite 

beroende på typ av bil och därmed förbrukning 

Har ni ytterligare frågor hör av er till någon av oss i styrelsen i Väveriet, alternativt till 

Laddkoll på ovan angivna nummer. 

Mvh 

Styrelsen i Samfälligheten Väveriet 

 

Cykelrensning inom Samfälligheten Väveriet 
Cykelrensning, Cykelrensning, Cykelrensning, 

Väveriet kommer under vecka 26 (26 - 30/6) att märka ut cyklar som står i utrymmen 

tillhörande bostadsrätts-föreningarna Kungsängen 1 - 4. Garage, gård, de två cykelhusen på 

gården och cykelställen på Siktargatan. Cyklar uppställda intill bilar på hyrda 

bilparkeringsplatser är undantagna då de anses tillhöra bilägaren. De cyklar som är trasiga 

eller verkar övergivna kommer att märkas upp med ett vitt buntband med textlapp, som fästs 

vid styret. 

Vill du ha cykeln kvar så klipper du bort textlappen. 

Efter ca två månader, d v s 28 augusti, kollar vi vilka cyklar som fortfarande har bandet och 

textlapp kvar. Efter ytterligare en månad, ung i slutet på september tar Väveriet bort de cyklar 

som fortfarande har band och textlapp vid styret. 

Styrelsen Väveriet   2017-06-12 
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Redaktör Åke Lidberg Sid 3 (3) 

Cykelrensning, Cykelrensning, Cykelrensning, 

Denna lapp kommer att fästas på dåliga cyklar 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Denna cykel förefaller vara övergiven. Delar saknas, isärplockad, punktering samt i övrigt 

dåligt skick. Om denna textlapp sitter kvar vid besiktning sista veckan i september kommer 

cykeln att avlägsnas. Styrelsen Väveriet 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nya i föreningen 
Erik Hansson har köpt lägenheten B31 (B1201) av Jan Bahade och flyttade in 2017-05-24. 

Anna Pernestål Brenden har köpt lägenheten C12 (C/1002) av Theresa Larsdotter och Per-

Anders Leek och flyttar in 2017-07-14. 

 

Vi hälsar Erik och Anna hjärtligt välkomna till sitt nya boende i Brf Kungsängen 1. 

 

 

Styrelsen vill önska alla en Glad Midsommar samt en välbehövlig och varm sommarledighet.  
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