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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. Vi delar även ut till dem som inte har angett en e-postadress.   Genomförd kontroll av vår brandsäkerhet  Vi har genomfört en översyn av vår brandsäkerhet. Tack för alla som har återkopplat. Ärendet är avslutat efter kompletteringen av batterier och brandvarnare till de som önskat.  Genomförd målning av carport och uthus Ommålning av carport (utvändigt och invändigt) samt uthus är genomförda enligt underhållsplanen. Resultatet blev bra och tidigare färdigt än planerat. Vi tackar för att så många gett positiv feedback i arbetet.    Höstens städdag – söndag den 4 november kl 10-13  Nu är det dags att i kalendern boka in höstens städdag där vi gemensam gör fint och fräscht i våra gemensamma ytor, utomhus och inomhus. Vi hoppas på stor uppslutning så att vi alla hjälps åt! Vi ses som vanligt vid lekplatsen kl 10 och tar en paus och fika vid 12.30 tiden beroende på när vi blir klara. Container är beställd och placeras på Väderkvarnsvägens besöksparkering. Låt oss hjälpas åt att hålla denna besöksparkering fri, helgen 2–4/11, tack!  Filter för ventilation (vid era fönster) Vi kommer att beställa nya och har som ambition att dessa kan delas ut under städdagen.   Trädfällning Ett antal träd som ska fällas har valts ut i samarbete med arborist och kommunen. Några av dessa är murkna och därmed direkt farliga. Vissa träd står för tätt och andra tas bort innan de växer sig för stora och därmed kostar mer att ta bort. Utöver detta så vidtas ytterligare åtgärder kring att underhålla träden:  - De två stora äldre tallarna bredvid Kvarnhjulsvägen 3, kommer att glesas ur.  - Ett urval av döda grenar kommer även att avlägsnas (säkerhet).  Detta underhållsarbete med kunnig trädfällare sker i slutet av oktober-november. Arbetena kommer att ske runt Kvarnhjulsvägen och speciellt lastningsfordon kommer att involveras.  Vi återkommer med datum och eventuell kompletterande information.  En trevlig liten detalj är att vår ansökan till Marklovet fick beröm: mycket väl godkänt.  Fasadbesiktning Vi har inlett besiktning av våra fasader med anledning av ytligt puts-släpp. Det sker med certifierad besiktningsman med omfattande erfarenhet av just fasadbesiktningar.  
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 Besiktningen omfattas av:  
 Okulär besiktning – nyss avklarad 
 Fuktmätning - sker i slutet av vintern när det är som fuktigast. Mer information kommer.  
 Om vi har anledning till det så kommer byggherren JM att behöva kontaktas för vidare hantering. 
 Viktigt! – ni måste se till att det är god ventilation kring fasaden och att inte fukt skapas som påverkar fasaden negativt, tex från odlingslådor eller buskar som står för nära (upp till 5 centimeter är för nära, behövs säkert minst 10 beroende arean). Om ni är osäkra behöver ni fråga.  Entré mot Kvarnbergsskolan Nu när det omfattande byggnadsarbetet på skolan är avslutat så kommer vi att skapa en vänlig entré till vår förening i syfte att tydliggöra vad som är vår mark (det parkeras ofta på den) samt för att dra en skiljelinje för passerande eller de som rör sig i vårt område, att detta är privat mark. Vi tänker oss en modell större kruka/-or (sköts av Spira) och runda stenbumlingar på rad. Detta har även gjorts upp i samtycke med Farstavikens rektor som även meddelat att bilar inte längre kommer få parkeras på den övre planen med undantag från två besöksplatser. Kanske blir det även en välkomstskylt.   Rengöring sopkärl En ytterligare nyhet för trevnadens skull är att sopkärlens lock och kanter kommer att rengöras ett par gånger per år. Nyligen utfört.  Gatubelysning Det går mot mörkare tider och trasiga glödlampor har setts över och bytts i samarbete med Boo Energi.  Underhållsplan Vi gör nu ett omfattande arbete för att digitalisera underhållsplanen samt säkerställer att det finns en årlig sammanställning vad som har utförts i enlighet med underhållsplanen.   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  


