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 Hej bästa medlemmar,   Vi hoppas att sommaren har varit härlig! Här följer en sammanfattning av senaste status och vi vill även be medlemmar som eventuellt sett något när fordon kört ner våra bommar vid Kvarnhjulsvägen 4, att höra av sig till oss i styrelsen; styrelsen@brfkvarnen.com    Ny hemsida och inloggning för medlemssidor  I syftet att förbättra kommunikationen inom föreningen har vi nu i styrelsen genomfört bytet av plattform för hemsidan. Nu fortsätter ett successivt utvecklingsarbete och vi är tacksamma för era inspel och bidrag till förbättringar. För att logga in på nya hemsidan följer nya uppgifter här nedan.   Ny inloggning till medlemssidan: Adress till hemsidan (samma som tidigare): www.brfkvarnberget.com Användarnamn: Medlem  Lösenord: meldemmeldem (2 x medlem baklänges)  Vid inloggning på medlemssidorna via mobilen kan man behöva att ladda ner appen/webbläsaren,  Chrome.   Städdag - för alla - den 14 oktober kl 10 I syfte att hålla vår boendemiljö fin och välkomnande så genomför alla vi medlemmar (under våren och hösten) städdagar tillsammans. Styrelsen ansvarar för att planera och bjuda in till dagen och era idéer och uppslag kring vad som bör göras denna dag är välkommet att skickas till styrelsen@brfkvarnen.com    Vi beställer även denna gång en container där ni kan slänga grovavfall, gamla cyklar och annat som står i gemensamma utrymmen men inte används. Förutom att vi gör fint tillsammans så är städdagarna även bra tillfällen att träffa alla grannar och fika tillsammans.   Vi samlas vid lekparken på Kvarnhjulsvägen lördag 14 oktober kl 10.00.  
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 Ekonomi  Föreningens ekonomi följer budget.  Belysning Belysningen utanför Kvarnhjulsvägen 4 är nu åtgärdad (se bild på hemsidan från installationen). Inomhusbelysningen i trappgångarna utreds fortsatt.   TV/Internet Vi utreder och ser även över våra befintliga avtal för att säkerställa att föreningen har bästa och mest kostnadseffektiva lösning för både TV och Internet. Vissa har senaste tiden haft problem med Telia-anslutningen. Hör av er till Telias kundtjänst om ni är drabbade och informera oss gärna i styrelsen så vi får reda på omfattningen av problemet.   Förändringar i Styrelsen Vi har under augusti tackat av Barbro Aldeheim och Anette Malmström, som båda flyttar och därmed slutar i styrelsen. Vi vill tacka allra ödmjukast för Barbros och Anettes fantastiska arbete och engagemang.   Frågor & funderingar Tveka inte att höra av er till oss i styrelsen vid frågor eller funderingar,  mailadressen är: styrelsen@brfkvarnberget.com   Med önskan om en härlig höst!         

  Bästa hälsningar, Styrelsen BRF Kvarnberget i Gustavsberg 


