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 Hej bästa medlemmar,  Ett stort tack till alla som deltog i vårens städning som förlöpte mycket bra. Vi har nu fått  rent och ordning i våra förrådsutrymmen, entréer, soprum och vid lekplatsen. Trevligt att även ta en fika i solen tillsammans efter den effektiva och lyckade insatsen!    Ny portkod Det är snart dags för byte av portkod. Den nya koden blir: 4664.  Före bytet kommer ni få information om exakt NÄR detta sker. Denna information kommer att gå ut via e-mail, som brev i era postfack/brevinkast samt på anslagstavlorna.   Ny hemsida och inloggning för medlemssidor  I syftet att förbättra kommunikationen inom föreningen pågår just nu ett omfattande arbete för byte av plattform för hemsidan. Vi ber er att ha förståelse att innehåll och funktionalitet nu successivt kommer på plats och att det därmed kan vara en del störningar i samband med detta.   Ny inloggning till medlemssidan: Hemsidan (samma som tidigare): www.brfkvarnberget.com Användarnamn: Medlem  Lösenord: meldemmeldem (2 x medlem baklänges)  Vid inloggning på medlemssidorna via mobilen kan man behöva att ladda ner appen/webbläsaren,  Chrome.   Bokning av gästlägenheten 1. Kolla tillgänglighet på hemsidan (logga in på medlemssidan, se ovan inloggningsuppg).   2. Maila till styrelsen@brfkvarnberget.com, ange ankomstdatum och avresedatum 3. Hyran för rummet är 200 kr/natt. Betalning (som betyder att bokningen är bekräftad) görs till föreningens BG: 402-1317. Ange "Gästrum" datum och namn.  Vi ser över möjligheten att framöver kunna betala med Swish.  Betalning av månadsavgift och parkering  Vi vill påminna om att betalning av månadsavgiften och eventuell parkeringsplats för kommande månad skall finnas på föreningens bankkonto senast den 28:e innevarande månad. Vi rekommenderar er att lägga in en stående överföring från er bank till föreningens konto i Handelsbanken med kontonummer: 6000-67937 9452. Som avsändare anges lägenhetsnummer (3 siffror) och efternamn. Man kan också välja att själv varje månad betala till Brf Kvarnberget i Gustavsberg, Bankgiro 402-1317.    



 Information från Brf Kvarnberget 
 

 
Nr: 3/2017 

 
Datum: 2017-06-09  

BRF Kvarnberget i Gustavsberg www.brfkvarnberget.com        Orgnr: 769618-0137 
Kvarnhjulsvägen 4 styrelsen@brfkvarnberget.com        Bankgiro: 402-1317 
134 41 Gustavsberg     

 Status kring värmen Fortsatt arbete i undercentralerna för att förbättra uppvärmning av lägenheterna pågår även under sommaren.    Ekonomi  Föreningens ekonomi följer budget.  Bostadsrättstillägg ingår f rom 1 augusti i föreningens försäkring  Från och med den första augusti så täcker föreningens försäkring bostadsrättstillägget.  Det betyder därmed att varje medlem kan säga upp bostadsrättstillägget i sin privata hemförsäkring från och med 2017-08-01.  Postboxar/brevinkast Vi har nu fått nya magnetremsor till brevinkasten som syftar till att på ett enhetligt sätt informera postutdelare vad varje hushåll önskar att få information om.  Returfjädern (som öppnar och stänger brevinkastet) är även justerad så förhoppningsvis ska själva inkasten även fungera bättre.    Belysning Vi utreder belysningsfrågan, inomhus och utomhus, och återkommer efter sommaren i frågan.   Internet/TV Vi utreder och ser även över våra befintliga avtal för att säkerställa att föreningen har bästa och mest kostnadseffektiva lösning för internet/TV.   Som ni säkert har noterat, läst på vår hemsida och/eller fått reda på via media har vår  TV-leverantör, Telia, en pågående tvist med kanalbolaget Discovery som innebär att ett antal kanaler har försvunnit ur vårt TV-utbud (kanal 5, kanal 9, kanal 11, Discovery och Eurosport). Detta är något som ligger utom föreningens påverkan och tyvärr något som blir allt vanligare då kanalbolagen vill ha mer betalt av TV-operatörerna.  Frågor & funderingar Tveka inte att höra av er till oss i styrelsen vid frågor eller funderingar,  mailadressen är: styrelsen@brfkvarnberget.com   Med önskan om en strålande & trevlig sommar!         Bästa hälsningar, Styrelsen BRF Kvarnberget i Gustavsberg  


