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Årsstämman 2019  
Årsstämman hölls den 10 april på Restaurang Bellissimo. Vi var ca 35 deltagare på mötet. Till 
ordförande för mötet valdes Åke Lidberg. Stämman genomfördes relativt snabbt och efter 
avslutande stämma bjöds alla deltagare på mat och dryck. Efter maten hölls en information 
kring vår förening och vårt närområde. 
Jan-Olof Holst informerade om framtida byggnation i Industristaden. Området kring kvarnen 
beräknas börja byggas 2021-22. Vad gäller nuvarande bussdepå så är inte detaljplanen för 
området klart. Vi får räkna med nya byggnationer om 2-3 år. Vi kommer att skicka ut mer 
information när vi har något att berätta. 
Vidare tog vi upp avtalen om gemensam el, som vi följer upp månadsvis. Vi återkommer om 
detta under hösten. 
Vi har nytt försäkringsbolag, IF, för vår fastighetsförsäkring. 
Vi pratade även om att vi med jämna mellanrum utsätts för inbrottsförsök samt stölder. 
 

Bredbandet 
Vår leverantör Alltele har bytt namn till A3. Inget annat förändras. 

Stamspolning  
Vi kommer senare i höst beställa ny stamspolning via Relita. Vi återkommer om när. 
Tänk på att minimera uthällning av fett via köksavloppet!! 
 

Cykelrensning 
Återigen kommer Samfälligheten Väveriet 1-4 genomföra cykelresning på gården och i 
garaget. Separat information utsänds via Samfälligheten. 
 

Glöggträff/månadsträff 
Vi kommer att ställa in årets glöggträff. Anledningen är det låga deltagandet som var förra 
året. 
Vi kommer istället att försöka införa en mer spontan möjlighet att mer lära känna varandra i 
föreningen. Tanken är att vi i den första måndagen i månaden med start i november, träffas på 
Restaurang Bellissimo vid 18 tiden. Var och en beställer vad man vill äta eller dricka. Ingen 
anmälan utan de som kan eller vill dyker upp för att tillsammans prata och umgås. Vi är ju 
många nya i föreningen, så att veta vem som är vem underlättar för alla som möts i trapphus 
eller i garaget. 
Mer information kommer att sättas upp på våra anslagstavlor när det blir dags för första 
träffen. 
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Sopor med mera 

 
Vi har med jämna mellanrum hittat liknande påsar i trapphus D. Frågan är om någon vet hur 
dessa soppåsar ställs i trapphuset. Det har varit på olika etage i trapphuset, ca 5 gånger i år. Vi 
alla i trapphuset får försöka lösa gåtan om vem som har fått för sig att trapphuset är ett 
soprum!!! 

 

För övrigt så vill vi be alla att vara mer noggranna vid avlämningen i soprummet. Kartonger 
skall vikas ihop innan de läggs i avsett kärl. Se bilden ovan. Kan inte vara så svårt att 
vika ihop dessa kartonger.  Vidare så ställs det ofta större föremål som till exempel speglar, 
möbler i soprummet. Se bilden ovan. Du som ställt spegels i soprummet måste snarast se 
till och få bort spegeln. Dessa måste ni själva åka och lämna på återvinningscentralerna. 
Om ni har problem så sätt upp en lapp på våra anslagstavlor och be om hjälp av andra 
medlemmar i föreningen.  

Hoppas att vi alla kan se till att vår sophantering sker så att vi inte drabbas av ökade 
kostnader. Uppsala Vatten som ansvarar för sophämtningen, tar ut straffavgifter vid felaktig 
sortering mm. 
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Nya i föreningen 
Mohammad Bahran har köpt lägenheten B62 (B1502) av Funcke och flyttade in 2019-01-05.  
 
Michael Roth har köpt lägenheten D43 (D1303) av Carl Pettersson och flyttade in 2019-01-
11. 
Sarah Götze med familj har köpt lägenhet D22 (D1102) av Michael Berggren och flyttade in 
2019-03-07. 
Jacob Persson har köpt lägenhet D62 (D1502) av Gustaf Osterman och flyttade in 2019-06-
20. 
Mika Emeth och Katharina Wesolowski har köpt lägenhet B61 (B1501) av Conny Lindbäck 
och Annika Sjögland och flyttade in 2019-04-29. 
Ann-Sofie och Carl-Johan Silfverswärd har köpt lägenhet C71 (C1601) av fam Green och 
flyttade in 2019-07-01. 
Annika Waern har köpt lägenhet C11 (C1011) av Ove Sjögren och flyttade in 201907-15. 
Sofie Bergh har köpt lägenhet D52 (1402) av Petronella Sjögren och flyttade in 2019-08-19. 
Jan och Birgitta Hedin har köpt lägenhet B63 (1503) av Lisa Rooth och Arvid Hellquist och 
flyttade in 2019-08-19. 
Alf Mårtensson har köpt lägenhet C52 (1402) av Margareta Engström och flyttade in 2019-
09-02. 
Fang Jessie Bäckström har köpt lägenhet B42 (B1302) av Pushpa Saksena och flyttade in 
2019-09-05 
 
Vi hälsar alla nya medlemmar hjärtligt välkomna till sitt nya boende i Brf Kungsängen 1. 
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