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 Hej bästa medlemmar,     I syfte att löpande informera medlemmarna om det som är på gång samt i strävan att ha en god kommunikation inom föreningen, sammanfattar och skickar styrelsen ut nyhetsbrev till alla medlemmar (delar ut till dem som inte har angett en e-postadress). Strävan är att detta nyhetsbrev skickas ut varannan månad eller när behov finns. Välkomna att adressera önskemål om punkter och ämnen att ta upp.   Vårstädningen Tack till alla tappra som deltog och engagerade sig i vårens städning som syftar till att vi underhåller, tar hand om och tillsammans gör det fint i våra gemensamma utomhusmiljöer.   Extrastämma 16 juni Tack till alla er som deltog i extrastämman som syftade till att fatta beslut om stadgeändringar. Stämman beslutade att godkänna förslaget. Protokollet finns på hemsidan under medlemmar/protokoll föreningsstämma.   Brandsäkerhet  Vi har påbörjat en översyn av vår brandsäkerhet och viktigt att alla medlemmar läser och följer denna information noggrant:   Krav: I varje lägenhet måste finnas minst en fungerande brandvarnare per lägenhet   Rekommendation: Två brandvarnare i större lägenheter. Vardagsrummet är prioritet ett och kompletteras med en i sovrummet. Även rekommenderat att ha brandsläckare och brandfilt.   Åtgärder: Styrelsen har fattat beslut om att göra en översyn samt att Bostadsrättsföreningen står för inköp av batterier och eventuellt behov av nya brandvarnare till alla lägenheter.   Egenbesiktning: Alla ska testa sin brandvarnare senast fredag 17 augusti och meddela Styrelsen på  styrelsen@brfkvarnberget.com när testen är utförd. Såhär går ni tillväga för att testa:  1) Ni trycker in testknappen på brandvarnaren. Den ska då ge ifrån sig en ljudsignal. Om den inte ger ifrån sig ljudsignalen så är batteriet slut.  2) Rapportera/återkoppla (senast 17 augusti) till styrelsen@brfkvarnberget.com om brandvarnaren fungerar eller ej och om ni har behov av nytt batteri och/eller om ni har behov av ytterligare en brandvarnare.    
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 Nästa steg/komplettering: Baserat på era rapporter så kommer vi genomföra nödvändiga åtgärder i vecka 34 (och vecka 36 om det behövs).    Eget ansvar per lägenhet: Varje enskild lägenhetsinnehavare ansvarar för att kontrollera att det finns minst en fungerande brandvarnare och rapportera dess status till Styrelsen. Lägenhetsinnehavaren står själv för brandskyddsutrustning i sin lägenhet. Tips: Brandsläckare och brandfilt kan köpas på t ex Jula, Rusta och Bygg-Ole.   Dagvattensrör Kvarnhjulsvägen Röret har nu slamsugits och äntligen kommer vattnet igenom på ett bra sätt igen. Vi kommer senare se över om vi kan sätta någon form av "galler" som iallafall hindrar det värsta gruset mm att komma in i röret.  Trädgårdsskötsel / Spira Den övergripande skötseln har vi uppfattat som att den fungerar bra på Väderkvarnsvägen men inte lika bra på Kvarnhjulsvägen. Möte med vald trädgårdsleverantör, Spira har klargjort skötseln av Kvarnhjulsvägen och hur vi utvecklar detta vidare. Alla medlemmar är varmt välkomna att komma med förslag.   Trädfällning Thomas har med fint stöd från Marica (Kvarnhjulsvägen 4) samt en trädfällare (Grenverket) sett över träden på vår mark utifrån säkerhet, huspåverkan och utseende. Ett antal måste fällas på grund av säkerhetsaspekter. Utöver det så finns ett antal träd som önskas fällas. Några av dem kommer Thomas att gå runt och få in era synpunkter kring (Kvarnhjulsvägen 3 och 4). Thomas behöver sätta ihop en ansökan för fällningarna i ett marklov. Detta tar minst 10 veckor. Med andra ord kommer ingen fällning ske förrän tidigast i slutet av sommaren-början av hösten. Mer information kommer.   Putsskador fasad Det finns två typer av putsskador på våra fastigheter. En direkt utanför entrédörrarna där färgen flagnat, troligtvis p ga saltet. Den andra är ytputs som fallit bort (i kontakt med plåt vid tak). Denna typ finns på ett fåtal platser upp på Kvarnhjulsvägen. Bägge verkar vara av ytlig karaktär men ska självklart besiktigas. Vi har varit i kontakt med olika representanter från JM under en tid utan att få den respons vi önskar. Med hjälp av rekommenderad expertis på området så sätter vi nu upp en handlingsplan. Ambitionen är att få detta åtgärdat innan vinterhalvåret men det beror på hur processen utvecklar sig.     
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 Målning "uthus” Det är nu dags för ommålning av carport och uthus i befintlig kulör. Vissa ytor behöver inte målas men kommer att tvättas som alla andra. Arbetet är planerat att utföras under juli, ni hittar mer information i portarna samt på hemsidan.   Målning trapphus Ambitionen är att utföra åtgärder någon gång under det kommande året. Vi har varit i kontakt med Camillas Måleri och gjort en första snabb översyn av vad som behöver göras målningsmässigt i våra trapphus. Vissa har ett större behov än andra. Utöver målningen så är hörnplåtar i stål till utsatta hörnor önskade.   "Trafikspegel" / svängen vid Mariagatan Tack Pernilla för att du sett till att det kommit en ny hel spegel.   Underhållsplan Vi ser över underhållsplanen, planerar åtgärder och gör potentiellt tillägg innan 2019.   Betalning av månadsavgift  För att underlätta för er som betalare och för vår uppföljning av månadsavgifter rekommenderar vi att ni uppdrar åt er bank (genom Internetbanken eller på ett kontor) att lägga upp en stående överföring. Månadsavgift inkluderat eventuell parkering överförs den 25:e varje månad till BRF Kvarnberget bankkonto Handelsbanken 6000 679 379 452.   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    Med önskan om en riktigt härlig sommar!  

 Bästa hälsningar, Styrelsen BRF Kvarnberget i Gustavsberg  


