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Årsstämman 2018 
Vi har haft vår Årsstämma på Sherlock's The Steam Mill på Siktargatan 15. Ett välbesökt 
möte som genomförts på vanligt sätt. Efter mötet informerades det från några i styrelsen. Vi 
tog upp information från Kommunen kring nya detaljplaner för närområdet. Vidare pratade vi 
om problemen med stölder och inbrott i vårt gemensamma garage. 
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Stölder i och inbrott i garaget 

Vi har ju under en tid drabbats av inbrott och stölder i garaget. Vi har nu, som jag tror alla sett 
investerat i rostfria brytskydd på våra entrédörrar samt dörrarna till garaget. Även 
Kungsängen 4 har gjort detta. Kungsängen 2 och 3 kommer också att göra detsamma. Vi 
hoppas att detta skall försvåra för framtida inbrottsförsök. 

Gemensam el 
Den 7 juni kommer vi att börja byta ut våra elmätare för att kunna gå över till gemensam el. 
Ni behöver inte göra något själva vid denna installation. Offerter på grön el har tagits in. Mer 
information kommer att finnas i trapphusen veckan innan installationen. Innebär ett ca 2 
timmars elavbrott.  

Ordningsregler/brandskyddsregler.  
Vi har ordningsregler i bopärmen samt på vår hemsida http://www.brf-
kungsangen1.se/boparmen/18/ordningsregler.pdf 
2 saker att tänka på. Vi har fått klagomål på höga ljud mm. Tänk på att, mellan 23.00 och 
07.00, hålla koll på ljudnivån så att man inte stör grannar. 
 
I trapphusen får inte förvaring ske. Du som har saker i trapphuset måste så snart som möjligt 
plocka bort detta med anledning av brandrisken. Viktigt att detta följs.  

Rivningslov 
Vi har fått information från kommunens Plan- och byggnadsnämnd om rivningslov. Avser 
tvåvåningshuset mittemot 57 B-C. Avser fastigheten Kungsängen 24:18 (Kungsgatan 91) 
Kungsängen 24:19 och Kungsängen 24:17. Vi vet inte när detta kommer att ske. 

Balkongtvätt 
Vi har nu bott i vårt fina hus sedan 2005. Underhållet av fastigheten är av stor vikt. Vi har nu 
upptäckt att det på våra balkonsidor finns alg på växt. Vi kommer med början den 11 juni 
börja sanera detta enligt separat information från Relita. Detta kommer säkerligen behöva 
göras med ca 10 års mellanrum.  
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Nytt försäkringsbolag 
Vi har nu IF som försäkringsbolag för fastigheten. Försäkringsnumret är SP1727907,1,2. 
Telefonnummret vid anmälan av skada görs på 0771-815818 eller via deras hemsida 
if.se/skada. 

I försäkringen ingår bostadsrättstillägget.  

Glad sommar 
 
Styrelsen vill önsa er alla en glad sommar med mycket sol och skön avkoppling. 
 
Hör av dig till redaktören om du vill kommentera vårt nyhetsblad eller komma med ideer på 
innehållet. 
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