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 Hej bästa medlemmar,    I syfte att löpande informera medlemmarna om det som är på gång samt i strävan att ha en god kommunikation inom föreningen, sammanfattar och skickar styrelsen ut nyhetsbrev till alla medlemmar (delar ut till dem som inte har angett en e-postadress). Strävan är att detta nyhetsbrev skickas ut varannan/var tredje månad eller när behov finns. Välkomna att adressera önskemål om punkter/ämnen att ta upp.       Väl genomförd föreningsstämma 9 april Stort tack för god uppslutning och engagemang på årets årsstämma i föreningen, som även i år gick av stapeln på hotell Blå Blom i hamnen. Protokoll från årsstämman kommer så snart som möjligt att publiceras på hemsidan.    Ny styrelse är vald, tack för förtroendet! Styrelsen består av:   Hans Adolfsson, ledamot omval Trine Werner, ledamot omval Bengt Bengtsson, ledamot ny (ordförande)  Siwert Gårdestig, ledamot ny (sekreterare)  Thomas Herrström, ledamot ny Jan Ove Hafstad, suppleant, ny  Extrastämma  Då ny lagstiftning träder i kraft röstade vi på årsstämman den 9 april igenom nya stadgar.  För att dessa stadgar ska gå igenom krävs en extrastämma som ska genomföras före den 30 juni 2018. Kallelse och mer information skickas ut via e-post och på hemsidan så snart vi har en lokal och datum för detta.   Vårstädning 6 maj kl 10 Söndagen den 6 maj med start kl 10 ser vi fram att träffa er och genomföra vår trevliga städdag inför vårens riktiga intåg. Vi samlas vid lekplatsen, Kvarnhjulsvägen och hjälps under ett par timmar åt att göra det fint och rent kring och i våra hus och allmänna utrymmen. Samtidigt har vi möjlighet att träffas, lära känna varandra bättre och fika lite tillsammans.   Översyn av fasader och entréer En putsskada på fasaden på KV4 har uppstått och är under utredning åtgärd.        
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  Hitta till och komma in på hemsidan För nya medlemmar och de av er som ännu inte varit här kan vi uppmuntra er att ta del av senaste nytt och matnyttig information på vår hemsida: www.brfkvarnberget.com  Användarnamn: Medlem Lösenord: meldemmeldem (2 x medlem baklänges)  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 görs bäst genom: styrelsen@brfkvarnberget.com   

   Bästa hälsningar, Styrelsen BRF Kvarnberget i Gustavsberg    


