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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.  

 

Energibesparande åtgärder – Bergvärme? 
 

Som vi skrev i vårt förra Nyhetsbrev nr 2 har föreningens värmekostnader varit ett problem i 

stort sett allt sedan föreningens början. Vi har bytt ut viss utrustning, gjort ändringar, 

kompletteringar och reparationer utan att vi känner oss tillfreds med såväl den tekniska som 

den ekonomiska situationen. Vi har tittat på olika lösningar och försökt väga för- och 

nackdelar och vägt in hållbarhet, långsiktighet samt miljöaspekter. 

 

I nyhetsbrevet redogjorde vi så långt vi kunde om de aktuella förutsättningarna. Det är ett 

komplext problem med relativt stora investeringar. Vi har därför tagit in en oberoende konsult 

som ska hjälpa oss att bringa lite mer klarhet i de möjliga alternativen. Vi kommer inte att 

påskynda processen utan vill först ha så mycket fakta som möjligt innan vi återkommer med 

eventuella förslag. Har Du några synpunkter som Du vill förmedla till styrelsen så är Du 

varmt välkommen med dem. 

 

Om Du har kunskaper och/eller förslag som vi kan och bör dra nytta av så välkomnar vi att 

Du återkommer med det. Delge oss gärna Dina funderingar och förslag! Frågor välkomnas! 

Föreningsstämman 2021 
 

Föreningsstämman för 2021 planeras preliminärt till torsdagen den 17 juni kl. 18.00. 

Reservera den tidpunkten tills vidare. Vi hoppas i detta läge att stämman skulle kunna 

genomföras med fysisk närvaro. Men mycket är osäkert vad gäller pandemin och restriktioner. 

Men boka in detta preliminärt så länge så återkommer vi när det klarnat lite kring 

utvecklingen. Årsredovisningen kommer att skickas ut i förväg omkring den 15 april. 

Vårstädning lördag 8 maj 
 

Vi fortsätter verka för att hålla ordning och reda i vårt område! Den ”traditionella” 

vårstädningen har vi preliminärt bokat till lördagen den 8 maj. Sannolikt kommer vi att kunna 

genomföra den med hänsynstagande till de restriktioner som gäller. Vi ber att få återkomma 

med tydligare instruktioner men reservera tidpunkten i Din kalender tills vidare. 
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Gatusopningen 
 

Det är snart dags för sopmaskinerna att sopa upp allt grus som spridits under vinterhalvåret. 

Vi kommer att återkomma med besked om vilken dag som detta kommer att ske så att Du kan 

ta hänsyn till det. Det finns ju risk för att det blir dammigt! Vänta med att tvätta fönstren till 

exempel osv 

 

Och se till att Du sopar ut sand och skräp från Din parkeringsplats så att sopmaskinen kan ta 

med detta i sitt arbete. 

 

Tills sist vill vi tillönska Dig en Glad och Trevlig Påsk! 
 

 
 

 

Med vänlig hälsning 

Styrelsen BRF Kvarnberget 
Bengt Bengtsson 

Hans Adolfsson 

Siwert Gårdestig 


