Brf Kungsängsliljan
Västerås 2020-07-17

Medlemsinformation
Lite information från oss till Er igen innan vi tar semester…
Styrelsen har genomfört en årsstämma utan närvarande medlemmar förutom styrelsen och
rösträknarna. Totalt antal berättigade röster: 53 röstberättigade varav 45 poströster.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2019. Valberedningens förslag på arvoden, och val av
samtliga föreslagna personer godkändes. Peter Wretling har avgått och ny ledamot i styrelsen är
Andreas Berndtsson. De inkomna motionerna kommer vi att ta på extrastämma så snart det
blir möjligt.
Garageportar till varmgaragen kommer att bytas ut under sensommar/ höst, med start efter
semestrarna. Vi kommer att meddela separat till alla berörda. Garageportar till kallgaragen
kommer att planeras in för ett byte ev under 2021.
Asfaltering på parkeringsplatser kommer också att utföra under sensommar och höst.
Mer information och meddelande till berörda kommer att lämnas ut när utförandeplanen är lagd.
Källardörrar på 2 ställen har bytts ut och vi ska göra en översyn på övriga källardörrar för att se
över behovet av underhåll eller byta ut källardörrar. Vänligen se till att källardörrar hålls låsta.
Kabel TV, Com Hem kommer upphöra med analoga kanalerna och från september och sända
endast digitala kanaler. Detta kräver att man har en platt tv. Man kan också behöva beställa en
digitalbox eller annan utrustning från Com Hem om man inte kan få in de digitala kanalerna
automatiskt vid en kanalsökning. Mer om detta kommer att rullas fram i era teveapparater under
augusti månad och vi ska också från föreningen försöka komma med tydligare information.
Man kan redan nu söka och se de digitala kanalerna. Läs gärna mer på comhem.se
Semester innebär att vi inte har någon bemanning på expedition, vi kommer att ha stängt på exp.
20 juli t o m 8 augusti.
E-post: exp@kungsangsliljan.se
För felanmälan under semestertid ring:
HSB Service Tel: 010-303 27 00
Felanmälan är öppen mellan kl. 8.00 - 16.00
OBS! För akuta fel som absolut inte kan vänta till nästkommande vardag, ring
HSB Jouren Tel: 010-303 27 00.
Övriga administrativa ärenden kontakta:
HSBs Kundmottagning Tel: 010-303 27 00
Passar nu också på att önska Er en fortsatt trevlig sommar!
Med vänlig hälsning
Brf Kungsängsliljan
Styrelsen och Alida Persson
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