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Hej bästa medlemmar, 
 
Först och främst tack för en bra årsstämma som i år gick av stapeln på hotell Blå Blom i 
hamnen. Trevligt med stor uppslutning och härligt engagemang. Protokollet från årsstämman 
kommer inom kort publiceras på hemsidan.   
 
Ny styrelse är vald, tack för förtroendet! Styrelsen består av:  
 
Anette Malmström - NY 
Barbro Aldeheim - OMVALD 
Pernilla Rosteck - OMVALD 
Hans Adolfsson - OMVALD 
Therese Flemström - OMVALD 
Trine Werner - NY 
 
En av motionerna som behandlades på årsmötet gällde ökad information till medlemmar 
från styrelsen. Vi önskar tydliggöra att det är styrelsens ambition att mer regelbundet 
komma ut med information om vad som löpande pågår i vår förening.  
 
Vårens städdag närmar sig! Den 29 april kl 10 ser vi fram emot att samlas (vid lekplatsen, 
Kvarnhjulsvägen) för och göra vårfint & rent kring våra hus och allmänna utrymmen t.ex. 
cykel/barnvagnsrum. Samtidigt har vi möjlighet att träffas, lära känna varandra bättre och 
fika lite tillsammans. För att kunna beräkna antal personer till fika ber vi er anmäla er här: 
https://doodle.com/poll/n6muy4a72d3pv8m6   
 
Samtliga medlemmar behöver gå igenom och rensa bort gamla cyklar så alla får plats i de 
gemensamma utrymmen vi har. På städdagen, samt dagarna runt om, kommer det finnas en 
mindre container med möjlighet för alla att slänga skräp (som får slängas i denna typ av 
container) t ex. gamla cyklar.   
 
Värmen i vissa hus och lägenheter krånglar. Arbete pågår med att ta reda på orsaken och 
åtgärda problemet. Mer information kommer på hemsidan. Viktigt att medlemmarna låter 
samtliga element stå på max, systemet reglerar vilken värme som ges ut. Upplever man att 
det är kyligt behöver man kontrollera att det t ex inte står en soffa framför elementet, det gör 
att det blir varmt bakom soffan och sensorn på elementet luras att tro att det är väldigt 
varmt i lägenheten, samma sak om det hänger en gardin framför sensorerna.  
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Som ett led i att förbättra kommunikationen ser nu även styrelsen över ett byte av plattform 
för underhåll och uppdatering av hemsidan. Strävan är att hemsidan ska vara en naturlig 
plats för aktuell och relevant information och möjliggöra god kommunikation inom 
föreningen. Anslagstavlor är även beställda till samtliga hus med samma ändamål, att 
förbättra och förenkla kommunikationen.   
  
Föreningen har uppdragit åt Spira Trädgård att i år sköta trädgårdsunderhåll på såväl 
Väderkvarnsvägen som Kvarnhjulsvägen under perioden maj-september. I uppdraget ingår 
gödsling, klippning, ogräsrensning av buskar och häckar samt trimning av slänter och 
klippning av allmänna gräsytor.  Skötsel av markområden i anslutning till lägenheter i 
markplan och lekyta ingår ej.  
 
Tack igen för förtroendet och för att vi alla gemensamt, på olika sätt, tar vara på och är måna 
om varandra, våra lägenheter och hus, vårt närområde och den fina stämningen i vår 
förening. 
 
Bästa hälsningar,  
Styrelsen Brf Kvarnberget  


