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Hej bästa medlemmar,   
Vi hoppas att det nya året har börjat bra. I syfte att löpande informera er medlemmar om det 
som sker och är på gång inom föreningen samt i strävan att ha en god kommunikation, 
sammanfattar och skickar styrelsen löpande ut nyhetsbrev till alla medlemmar. Vi delar även 
ut till de som inte har angett en e-postadress.  
 
Hantering av medlemmars personuppgifter - GDPR 
Styrelsen har gjort en utredning i samband med att den nya personuppgifslagen, GDPR har 
trätt i kraft. Hur vi hanterar medlemmars personuppgifter sammanfattas i en GDPR policy 
som vi har publicerat på vår hemsida: 
http://brfkvarnberget.com/personuppgifthantering.html (sida för enbart medlemmar)  
 
Pågående ärenden kring våra fastigheter/uteområden 
 Entréerna och trapphusen har nu rengjorts ordentligt med hjälp av vår befintliga 

städfirma, Städpolen. Därefter kommer förbättringar av mindre putsskador samt 
kantlister att genomföras.  

 Samtliga föreningens låskolvar som sitter exteriört har oljats för att förbättra funktion och 
hållbarhet.    

 Sand/grus-lådorna har fyllts på.  
 Dörrstängaren till soprummet på KV4 kommer att servas.  
 Fönsterputs av fönstrena i entréerna/trapphusen kommer att utföras framöver.  
 Vi har följt upp och kommer att åtgärda skadorna efter senaste stormen, Alfrida. Trasiga 

pannor kommer att bytas ut och nockpannorna kommer att rättas upp där det behövs. 
 Fasadskadorna – slutbesiktning kommer att ske 4-5 mars. 
 Dräneringsröret under Kvarnhjulsvägen (längs Bergsgatan) med tillhörande 

dräneringsytor har börjat att ses över i samarbete med Gustavsbergs Vägförening. 
Dräneringen är felkonstruerad och har sedan mycket länge orsakat problem och 
merkostnader.   

 Listan som ligger på hemsidan över hantverkare och entreprenörer är under uppdatering 
och syftar till att hjälpa er medlemmar om/när ni behöver komma i kontakt med någon 
sakkunnig/leverantör kring underhåll/skötsel/reparation.  

 Som tidigare informerats om kommer även gästlägenheten att fräschas och fixas till 
utifrån det som bedöms nödvändigt i dagsläget.  

 Styrelsen undersöker även om lämpligt yttre skalskydd mot inbrott och skadegörelse kan 
vara relevant för oss.  

 
Snö och skottning 
Nu när det kommer mera snö så påminner vi om vikten att vi hjälps åt att skotta rent vid våra 
entréer, sop/miljörum och andra områden där vi behöver komma fram.  
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Föreningsstämma 2019 den 8 april samt tidpunkt för inlämning av motioner 

 Datum för 2019 års föreningsstämma är nu fastställt till måndag 8 april kl. 18.30 
 Motioner ska skriftligen vara styrelsen tillhanda senast 4 mars. Lägg i styrelsens 

postfack på Kvarnhjulsvägen 4 eller skicka till styrelsen@brfkvarnberget.com  
 
Laddstationer för elbilar 
Som ett led i arbetet att vara en attraktiv och modern förening utreder styrelsen möjligheten 
och intresset av att installera laddstationer för elbilar. En enkätudersökning har genomförts 
där 27 svarade och 8 medlemmar är intresserade av en laddstation. 
 
Hjärtstartare 
Som ytterligare led i vår utveckling och säkerhetsarbete kommer två stycken hjärtstartare att 
installeras på respektive Väderkvarsvägen och Kvarnhjulsvägen. Utbildning kommer att  
genomföras för alla intresserade medlemmar. Mer information kommer.  
 
Nya rutiner för betalning av hyra och p-platser 
Om du ännu inte ansökt om autogiro eller har andra frågor om de nya betalningsrutinerna, 
tveka inte att höra av dig till styrelsen@brfkvarnberget.com  eller kontakta:  
Bengt Bengtsson, 070-43 34 411 
Hans Adolfsson, 070-55 19 691 
Siwert Gårdestig, 070-323 11 31 
 
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. Kontakt med styrelsen görs bäst 
genom: styrelsen@brfkvarnberget.com  
 
Bästa hälsningar, 
Styrelsen BRF Kvarnberget i Gustavsberg 
 

 


