
 Nyhetsbrev nr 11 för 2021 
Brf Kvarnberget  2021-10-21    

 

1 

 

 

Hej medlem,  

 

I syfte att löpande informera Dig som medlem om vad som är på gång inom föreningen, 

sammanfattar och skickar styrelsen ut nyhetsbrev till alla medlemmar. Frekvensen kan variera 

beroende på vad som händer osv. Vi delar även ut brevet till Dig som inte har angett en e-

postadress.  

Filterbyten 

Filterbyten ska genomföras med vissa intervall. Nu är det dags! Det var två år sedan sist och 
vi behöver genomföra filterbyten innevarande höst. Under torsdagen (21/10) har en grupp 
inom styrelsen sorterat och förpackat rätt antal filter och levererat dem till varje lägenhet. I 
förpackningen finns en instruktion för hur Du ska göra.  

Bommar vid ”Norrport” 

Det har varit en del okynnesåkning och onödig genomfartstrafik på Kvarnhjulsvägen upp mot skolan. 

För att om möjligt råda bot mot detta har styrelsen engagerat entreprenör för att justera och byta 

grindarna upp mot skolan samt sätta upp en skylt med Genomfört förbjuden på grinden. 

Justering inklusive uppsättning av separat skylt kommer att ske med hopp om att det ska bidra till att 

begränsa genomfarten. Justeringen av vägbommarna är nu i allt väsentligt genomförd. 

Laddstolpar – enkät planeras under hösten 

Föreningen har siktet inställt på att ha en första uppsättning laddstolpar installerade under första 
halvåret 2022. Styrelsen har kontaktat flera aktörer/leverantörer/montörer av laddstolpar för att 
skaffa bredare underlag för våra ställningstaganden.  
 

Initialt bör en första uppsättning om 8 laddstolpar vara en bra nivå. Men för att veta hur stort reellt 
intresse det finns bland medlemmarna avser vi att genomföra en enkät under hösten där vi ber om 
anmälan av intresse för laddstolpe under det närmaste halvåret resp. året eller längre fram. 
 
Vi ber Dig att tills vidare fundera på om Du tillhör den grupp som önskar laddstolpe inom den 
närmaste framtiden. Vi återkommer med ytterligare information och frågeformulär. 
 

Möte med skolledningen om rökningen i carportarna 
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Styrelsen har i mail 18 oktober uppmärksammat skolledningen vid Kvarnbergsskolan på de problem 

som föreningens medlemmar har med elever som sett det som sin rättighet att nyttja våra carportar 

som sina ”rökrutor”. Vi upplever att problemen har eskalerat senaste tiden och vill ha ett möte med 

skolledningen för att diskutera problemet och vad som kan/behöver göras. 

Fasader som behöver snyggas upp 

På flera ställen i fastigheten har husgrundernas fasader åsamkats skador av olika anledningar. På 

vissa ställen har det blivit hål där fukt kan få fäste. På flera gavlar har Rödlav bildats som blir väl synlig 

i samband med framför allt fuktig väderlek. Styrelsen har enats om att en översyn ska göras och 

problemet åtgärdas.  

 

De åtgärder som behöver göras bör dock anpassas till väderlek och årstid med tanke på risker för 

påspädning av problemet som en följd av otjänligt väder och vind. Styrelsen fortsätter rådgöra med 

expertis om vilka åtgärder som är bäst lämpade i dagsläget och därefter återkomma med konkreta 

förslag. 

Trädbeskärning och slyrensning 

Behov av att gallra bland träd och buskar har noterats från flera medlemmar och styrelsen har 
uppdragit åt Spira att ansa bland träd och buskar på lämpliga ställen i vårt område, bland annat 
slänten nedanför KV4. Arbetena är nu (13/10) utförda enligt beställning. 

Om Du behöver hjärtstartare - kan du använda den? 

Vet Du att föreningen har två hjärtstartare? Vet Du var de sitter? Vet Du hur Du gör om Du behöver 
använda den? 
 

Föreningen har två hjärtstartare: de sitter i entréerna vid Väderkvarnsv 2 resp. Kvarnhjulsv 3. Dessa 
installerades i maj 2019. En utbildning i hjärt- och lungräddning erbjöds och 16 personer från vår Brf 
gick kursen. 
 

Behöver Du utbildning i hjärt- och lungräddning? Eller klarar Du att använda den om det skulle 
behövas? En snabb insats räddar liv. Om Du vill att föreningen anordnar en kurs i hjärt- och 
lungräddning så anmäl detta till styrelsen så försöker vi ordna det på lämpligt sätt. Skicka ett mail 
till styrelsen@brfkvarnberget.com. 
 

Med vänlig hälsning 
Styrelsen 
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