
 

Kungsängs Bladet 
Medlemsinformation för  

Bostadsrättsföreningen Kungsängen 1 
http://www.brf-kungsangen1.se/ 

 
 

Nr 2018/1 2018-02-25  

Kungsängs Bladet 
   
 

 
Redaktör Åke Lidberg Sid 1 (4) 

2018, 13:e året vi bor här  
Vi har nu bott i vårt fina hus sedan början av 2005. Hoppas att ni alla trivs i vår förening 
oavsett hur länge som du bott här. 
Vad som nu börjar hända är viss förslitning på våra gemensamma utrymmen. Hissarna har till 
exempel börjat få vissa problem, med tillfälliga stopp som onekligen stör. Om du märker att 
hissen inte fungerar så vill vi att du ringer till angivet telefonnummer som står både i och 
utanför hissen. Bättre att ringa, även om någon annan hunnit före. Ring 018-550 560. 
I detta informationsblad kommer vi att tipsa och påminna om vad du själv kan göra och vad 
du själv ansvarar för. Vi måste alla hjälpas åt att hålla vårt gemensamma hus i bästa ordning. 

Årsstämman 2018 
Vi har bokat in den 19 april klockan 18.30 för årets årstämma som avser verksamhetsåret 
2017. Vi tänker göra som förra året. Vi har stämman på Sherlock's The Steam Mill på 
Siktargatan 15. Vi återkommer med mer information i kallelsen samt ett separat e-post om 
mat med mera. Glöm inte att reservera kvällen. 

Stölder i garaget 
Under torsdagen den 14 december mellan klockan 14.00 till 14.25 fanns en obehörig blå 
Toyota med två personer i garaget. Bilen körde runt i garaget under denna tid. I samband med 
detta så har minst 6 däck stulits på 2 p-platser. En av bilägarna kom hem och skulle parkera 
på sin p-plats med där fanns den blå Toyotan in backad med bakdörren öppen. Så fort som 
ägaren anlände till platsen så hoppade förövarna in i Toyotan och körde snabbt iväg runt hela 
garaget till utfarten. Vi har via vår kamera kunnat verifiera dels Toyotan samt bilnummer och 
bilder på de 2 personer som fanns i bilen.  Saken är polisanmäld med uppgift om att vi har en 
film på de troliga förövarna. Anmälningen är nedlagd!!!!! 

Vi vet via filmen, att Toyotan körde in i garaget direkt efter en av våra egna bilar. 

Det är mycket viktigt att vi alla skärper uppsikten vid in- resp. utfart ur garaget. Det bästa är 
att säkerställa att ingen tar sig in i garaget så länge dörren står öppen. Vid garageporten sitter 
en avkännare som stänger porten efter 10 sekunder från att någon passerat kännaren. Om vi 
alla vid infart och utfart ser till att porten stänger innan ni far vidare, så borde det bli mycket 
svårare för ev. obehöriga att ta sig in i garaget. Vi hoppas att vi alla hjälps åt och håller 
uppsikt över vilka som rör sig i vårt garage. 

När det gäller förvaring av bildäck så bör ni förvara dem i era källarförråd.  
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Hjärtstartare  
Samfälligheten Väveriet har införskaffat en hjärtstartare. Den finns uppsatt i entrén på 
Siktargatan 20, ingång från gården. Era husnycklar går till entredörren. 
Utbildning kring hjärt- och lungräddning kommer att genomföras senare i år.  
 

Gemensam el 
Projektet med gemensamt elavtal pågår. I mars kommer nya elmätare installeras. Innebär ett 
ca 2 timmars elavbrott. Du kommer att få mer information om detta. I 
övrigt så kommer du inte behöva göra något kring nu gällande elavtal. 
Föreningen kommer att upphandla elleverantör.  
 

Komfortvärmen i badrummen 
När det gäller termostaten till komfortvärmen i golvet så kan de behöva 
bytas/lagas. Kostnaderna för detta står var och en för. Ett tips om du behöver laga termostaten 
är att kontakta J &C El AB, telefon 018 4300610. 

Brandvarnare 
Glöm inte att byta batterier till era brandvarnare. Mycket viktigt att 
dessa alltid fungerar. Det är ett 9 volts batteri som sitter i din 
brandvarnare. 

Fuktvarnare i köket 
Sedan många år så finns det i varje lägenhet i köket, ett vattenlarm 
Dropp-stopp 500. Du behöver kolla att detta fungerar och även byta 
batteri. Kolla att batteriet är ok. Finns en testknapp på larmenheten. Se 
mer information i Bopärmen eller på vår hemsida: 

http://www.brf-kungsangen1.se/boparmen/08/vattenlarm.pdf 
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Ventilation 
Vill även påminna om vår ventilation. Information finns i Bopärmen och på vår hemsida  
http://www.brf-kungsangen1.se/boparmen/09/ventilation.pdf 
Det är viktigt att vi alla sköter detta med lägenhetens ventilation. 
Ventilationssystemets funktion är att en frånluftsfläkt (placerad i skåp i hall/förråd eller 
bakom kryddhyllan) suger smutsig luft från kök, klädkammare, klädvård, bad och dusch. 
Om frånluftsfläkten sitter i hallen/förråd styrs den av en 5-stegs transformator, vilken är 
grundinställd på läge 2 eller 3. 

 
Om frånluftsfläkten sitter bakom kryddhyllan i köket styrs den av spiskåpan, vilken är 
grundinställd på läge 1 eller 2. Ha fläkten på ventilationsläge när du inte lagar mat. 

 
Vad som framför allt är viktigt är om ni renoverar köket eller bara byter ut fläkten, 
säkerställer att allt blir korrekt. Om du har fläkten bakom kryddhyllan så måste du se till att 
rätt fläkt installeras. För den som har fläkten placerad i klädkammaren eller hallen gäller det 
att hålla fläkten ren enligt instruktionerna i bopärmen. 
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Hemförsäkring/Fastighetsförsäkring 
Vad gäller hemförsäkringen som vi alla har så gäller den enligt de villkor som respektive 
försäkringsbolag har. 
Vi i föreningen har en fastighetsförsäkring i Gjensidige Nor. Denna försäkring tar ansvar för 
till exempel för sanering av ohyra, vattenskador, vitvaror mm. Om du får en skada på något i 
lägenheten, på det som är fasta installationer (Vitvarorna) så bör du ringa till Gjensidige och 
anmäla skadan. Du gör detta via telefon 0771326327, försäkringsnummer9958196. Glöm inte 
att även anmäla till styrelsen. Bifogar 2 sidor från Bolander & Co om försäkringarna. 
 
Glöm inte att boka in den 19 april för Årsstämman 2018 
 
Styrelsen Brf Kungsängen 1 


