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 Hej bästa medlemmar,   Tack för en vällyckad och trevlig höststädning med stor uppslutning. Dessa städdagar syftar båda till att påverka och förbättra vår gemensamma ute- och inomhusmiljö samtidigt som vi får tillfälle att umgås och samverka.    Stamspolning – tillgång till alla lägenheter 8–10 januari 2018 I syfte att underhålla och rengöra våra gemensamma avloppsrör i fastigheterna kommer en stamspolning (rör i kök och badrum) att genomföras den 8–10 januari 2018.   
 Den 8 januari genomförs spolningen av rör i källare i samtliga hus 
 Den 9 januari genomförs spolning av alla lägenheter på Kvarnhjulsvägen 
 Den 10 januari genomförs spolningen på Väderkvarnsvägen   Vi behöver ovan datum tillgång till samtliga lägenheter och återkommer med mer information kring hur detta praktiskt ska gå till. Det bästa är såklart om ni är hemma, annars behöver vi få låna en nyckel för att gå in med entreprenören som genomför spolningen. Minst en medlem från styrelsen kommer att delta när vi går in i lägenheterna.   Värmen  Det har konstaterats att det finns brister i värmesystemet (sedan byggnationen) på Kvarnhjulsvägen. Fortsatt arbete med reparation och funktionskontroll av undercentralen pågår och vi arbetar med att komma tillrätta med problemet så snart som möjligt.   Ekonomi  Ingen förändring av månadsavgiften planeras för 2018. I övrigt följer föreningens ekonomi budget.  Adventsfika på Blå Blom den 4 december mellan kl. 18-20 Styrelsen välkomnar till adventsfika där vi har tillfälle att träffas, pratas vid, fånga upp frågor och fira in advent tillsammans. Öppet hus mellan kl 18-20 på Hotell Blå Blom i hamnen, där vi senast arrangerade årsmötet. Juliga smörgåsar, kaffe och glögg kommer att serveras.  Vi behöver din/er anmälan och detta görs till styrelsen@brfkvarnberget.com eller i anmälningslänken i bifogade inbjudan.   
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   Utemiljön och kartläggning av behov för ev. utökad hjälp från Spira Inför vårens ankomst 2018 kommer vi att förnya avtalet med en trädgårdsleverantör.    Väderkvarnsvägen: Behoven/önskemålen är, såvitt styrelsen känner till, omhändertagna och omfattas av nuvarande avtal, om inspel/synpunkter, maila till styrelsen@brfkvarnberget.com  Kvarnhjulsvägen:  Behoven/önskemålen hur vi önskar ha det på våra gemensamma ytor på Kvarnhjulsvägen kommer att kartläggas och styrelsen föreslår att boende på Kvarnhjulsvägen ses för att prata ihop sig och komma överens om vad vi anser löpande behöver omhändertas och vad vi därmed behöver hjälp med. Förslagsvis pratar vi ihop oss kring lämpligt datum för denna rundvandring och kartläggning på adventsfikat den 4 december (se nästa sida). Datum för denna behovskartläggning kommer även sättas upp i portarna på Kvarnhjulsvägen. Passa på att delta för att kunna påverka vår utemiljö och det kommande avtalet.    Frågor & funderingar Tveka inte att höra av er till oss i styrelsen vid frågor eller funderingar. Kom gärna med önskemål om vad ni önskar kan ingå i detta nyhetsbrev som vi skickar ut en gång i kvartalet. Kontakt med styrelsen gör bäst genom: styrelsen@brfkvarnberget.com    Bästa hälsningar, Styrelsen BRF Kvarnberget i Gustavsberg 


