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 Hej bästa medlemmar,          Tack för trevlig samvaro i samband med gårdagens adventsfika på Hotell Blå Blom. Roligt att höra att så många uppskattade detta nya initiativ till att få tillfälle att umgås, ställa eventuella frågor och prata lite kring aktiviteter som är på gång inom föreningen. Här sammanfattar vi även senaste nytt för er som inte hade möjlighet att delta.   Ny belysning i trapphus och entré Med början på onsdag den 6/12 kommer vi att påbörja arbetet med att byta ut belysningen i trapphus och entréplan. Den nya belysningen är rörelsestyrd och grundinställd på 10%. Allteftersom man rör sig i entré eller trapphus tänds lamporna upp och lyser tills man lämnat våningsplanet eller entrén. Arbetet beräknas pågå under 4-5 dagar med början på Väderkvarnsvägen. Det är leverantören Mera Elvision AB som kommer att utföra arbetet.   Stamspolning – tillgång till alla lägenheter under 9-10 januari 2018 Som vi tidigare har informerat om kommer vi i början av januari att genomföra en stamspolning (rör i kök och badrum) i syfte att underhålla och rengöra våra gemensamma avloppsrör i fastigheterna. Viktigt att varje hushåll/bostadsinnehavare inför nedan datum har rengjort sina egna avloppsrör i kök och badrum samt golvbrunn. Instruktioner hur man gör denna rengöring på bästa sätt finns i bo/skötselpärmen (avsnitt/flik 2) som varje lägenhet har ett eget exemplar utav. Om någon önskar hjälp med denna rengöring ska vi i styrelsen försöka hjälpa till med en leverantörskontakt.   
 Måndag 8 januari: Spolningen av rör i källare och lokaler i entréhusen  
 Tisdag 9 januari: Spolning av kök- och badrumsavlopp i lägenheterna på Kvarnhjulsvägen  
 Onsdag 10 januari: Spolning av kök- och badrumsavlopp i lägenheterna på Väderkvarnsvägen   Vi behöver ovan datum få 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 pågår ett omfattande och prioriterat arbete med reparation och funktionskontroll av undercentralen.     
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  Analys och bedömning av bostadsrättsföreningar  Vi är glada och stolta att meddela att vi igen har fått toppbetyg i den omfattande analysen som varje års genomförs av bostadsrättsföreningar inom Värmdö kommun. Områden som bedöms är; ekonomi, fastigheter, marknadsvärde och styrelsen. Rapporten bifogas.    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. Vi enades på gårdagens adventsfika om att vi ses under mars månad för att prata ihop oss. Datum kommer aviseras i portarna och på webben.   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   Detta är årets sista nyhetsbrev och vi vill passa på att tacka för ett  fint samarbete och önska er alla en riktigt god jul & ett gott nytt år.  
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