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Hej bästa medlemmar,   
Här kommer ett nytt nyhetsbrev som bidrar till att hålla er informerade av det som sker och 
är på gång inom föreningen.  
 
Föreningsstämma 2019 - måndag den 8 april kl 18.30 (fika från kl 18) 
Varmt välkomna till 2019 års föreningsstämma som går av stapeln måndag 8 april kl. 18.30. 
Enklare smörgås och fika serveras från klockan 18.  
 
Observera att vi provar en ny plats för stämman i år vilket är Församlingshemmet vid 
Gustavsbergs kyrka, trevliga lokaler där vi har fått ett förmånligt pris. Varmt välkomna!  
 
Utbildning i HLR och hjärtstartare – anmäl ditt intresse före 25/3  
Som ett ytterligare led i vårt utvecklings- och säkerhetsarbete kommer två stycken 
hjärtstartare att installeras på respektive Väderkvarnsvägen och Kvarnhjulsvägen.  
Ett första utbildningstillfälle kommer att genomföras den 23 april kl. 14.00-17.00 i HLR:s 
lokaler i Solna. 
 
Vill du lära dig mer om HLR och hjärtstartare ber vi dig att skicka in en intressanmälan till 
styrelsen@brfkvarnberget.com före den 25 mars (detta oavsett om du har möjlighet att 
närvara vid det första utbildningstillfället eller inte). Ange namn, mobilnummer och 
mailadress i intresseanmälan. Martha Nordberg (KV4) har åtagit sig att var koordinator för 
dessa utbildningar och hon kommer att kontakta de som gjort en intresseanmälan och 
stämma av lite mer hur, var och när ytterligare utbildning lämpligast kan ske för de 
intresserade. Läs mer om intativet och utbildningen i bifogade underlag.  
 
Misstänkta fuktskador på fasaderna 
Som vi tidigare har informerat om pågår det en utredning kring skador på putsen och 
misstänkta fuktskador på vissa fasader. Vi har adresserat flera oberoende experter som på 
plats har synat problematiken på våra fasader och kommit fram till att vi i första hand måste 
ta prov direkt på de mest utsatta ställena för att klarlägga om det finns fuktskador eller risk 
för fuktskador. I första hand kommer företaget AK-konsult, som hittills hunnit göra en första 
besiktning, att nu närmast analysera problematiken mer konkret. Vi återkommer i ärendet.  
 
Problem på tak- och vindsutrymmen 
Efter senaste stormen, Alfrida gjordes en besiktning av byggnadernas tak- och 
vindskonstruktioner och vi har upptäckt en rad brister inklusive brister vad gäller 
säkerhetsanordningarna. En åtgärdsplan kommer att upprättas och åtgärder kommer att 
samordnas med de åtgärder som planeras i samband med fasadarbetet.   
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Övriga pågående ärenden kring våra fastigheter/uteområden 
 Sopning: Fredagen den 29 mars kommer gatusopbilen och sopar upp de mängder 

sand/grus som ligger på våra vägar. Passa på att sopa fram sandet/gruset från din 
parkering och låt oss hjälpas åt med övriga ytor kring t ex entréerna så får gatusopbilen 
samtidigt med detta sand/grus (som vi annars har i rabatter/diken osv).   

 Gästlägenheten har nu genomgått en enklare renovering och uppfräschning.   
 Dräneringsröret under Kvarnhjulsvägen (längs Bergsgatan) med tillhörande 

dräneringsytor har börjat att ses över i samarbete med Gustavsbergs Vägförening. 
Dräneringen är felkonstruerad och har sedan 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.  

 Förbättringar av mindre putsskador och kantlister i entréerna och trapphusen kommer 
även att åtgärdas under våren.  

 
Laddstationer för elbilar 
Ordförande kommer den 20 mars att delta i ett möte Energisparmyndigheten där besked kan 
väntas hur regeringen kommer att förhålla sig till framtida bidrag för laddstolpar. Vi 
återkommer med mer information i ärendet.   
 
Ansökan om autogiro  
Om du önskar att ansöka 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 

 


