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 Hej bästa medlemmar,          Vi hoppas året startat på bästa sätt för er alla. Härmed bifogas årets första nyhetsbrev.   Boka in datumet för årsmötet – 9 april kl 19.00 Välkommen till årsmöte i Brf Kvarnberget i Gustavsberg som genomförs måndagen den 9 april kl 19.00 på Hotell Blå Blom i Gustavsbergs hamn.  Motioner välkomnas skickas till styrelsen@brfkvarnberget.com senast sista februari.  Vi hoppas fler medlemmar vill bidra och engagera sig i styrelsearbetet och ber er höra av er till valberedningen, Jan Ove Hafstad; arioso.productions@icloud.com.   Installation av belysning – uppföljning  Belysningen i alla hus har nu genomförts vilket har medfört att vi har belyst när vi vistas i entrén och runt om i trapphallarna samt att vi däremellan spar energi och pengar då lamporna går ner på lågenergi när ingen vistas på dessa ytor.   Stamspolning – uppföljning  Styrelsen rapporterar om en väl genomförd stamspolning som syftar till att underhålla och rengöra våra gemensamma avloppsrör i fastigheterna. Tack för er medverkan till att denna viktiga underhållsaktivitet kunde genomföras på bästa sätt. Vi uppmanar alla att fortsätta tänka på att INTE spola ner ämnen som förstör ditt eget avlopp i lägenheten, våra gemensamma rör i föreningen samt ledningsnätet och den miljö vi alla har ett ansvar för.  Läs gärna mer på varmdo.se eller googla på matfett i avloppet eller spola smart.   Värmen  Det pågår ett omfattande och prioriterat arbete med reparation och funktionskontroll av undercentralen.  Hiss Reparation/åtgärder efter stopp i hissen VÄ3. En översyn/kontroll av alla hissar kommer att genomföras under februari.           
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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. Vi ses under april månad för att prata ihop oss. Datum kommer aviseras i portarna och på webben.   Hitta till hemsidan där ni hittar senaste nytt/aktuellt  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    


