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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.   Nya rutiner för betalning av hyra och p-platser Aviseringar har nu gått ut till alla medlemmar om information kring kommande betalning av januari hyran. Vid betalning via autogiro dras pengarna från ditt konto den sista vardagen före aktuell månad. Om denna dag är en helgdag görs dragningen nästkommande bankdag.   Om du önskar att ansöka om autogiro eller har andra frågor om dessa nya betalningsrutiner, 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  Pågående ärenden kring vår fastighet/uteområden  
 Vi har en fortsatt bra dialog med Kvarnbergsskolan för att komma till rätta med problemet när elever från skolan röker och slänger fimpar i våra utrymmen såsom carport mm.   
 Vi har kontakt med leverantören av vår sophämtning för att reda ut varför vi haft och om situationen fortsätter med främst överfulla tomflasktunnor. Kom ihåg att inte slänga annat än det som ska vara i dessa behållare.   
 Plogpinnar sattes upp i förra veckan (första gången för föreningens del) på ett fåtal platser som vi vet kan vara problematiska, t ex diket intill trevägskorsningen vid lekplatsen samt stenarna på landtungan upp emot Kvarnbergsskolan  
 Våra entréer och trapphus kommer i början av nästa år att fräschas till genom en fullständig tvätt. Förekommande skador i entréerna åtgärdas och hörnprofiler monteras i enlighet med tidigare planering  
 Gästlägenheten kommer även att fräschas och fixas till utifrån det som bedöms nödvändigt i dagsläget.   
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    Värmen Vi har sett över och förbättrat det centrala systemen fortledes. Nu när det blivit kallare tider är det viktigt att komma ihåg att elementen ska stå på max och inte röras eller ändras.  När temperaturen når 21 grader är rummet uppvärmt (temperaturen bedöms från mitten av rummet) och rören kan då upplevas kalla då värmen regleras automatiskt och rummet redan är uppvärmt. Därmed är det viktigt att vi inte ändrar på temperaturen och vredet på elementet utan låter värmen hanteras automatiskt utifrån aktuell temperatur utomhus.  Om det drar kallluft så kontrollera att du verkligen har ett filter i elementen (det som vi erbjöds att byta ut tidigare i höstas) och att luckan (som finns på vissa element) är stängd.   Snö och skottning Som vanligt hjälps vi åt att skotta vid våra entréer, miljörum och andra områden där vi behöver komma fram.   Föreningsstämma 2019 Datum för 2019 års föreningsstämma är planerat till måndag 8 april kl. 18.30. Boka redan nu in detta datum så kommer mer information enligt gällande rutiner i god tid före mötet.  Vi hoppas och ser fram emot lika stor uppslutning som tidigare år.    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 ett gott slut & fortsatt fint samarbete i det nya året!  
Bästa hälsningar, Styrelsen BRF Kvarnberget i Gustavsberg  

 


