Välkommen hem till Brf. Kvillebäcksparken
Nu är alla fyra husen A,B,C & D inflyttade och vi har ett nytt spännande år framför oss!
Den nya styrelsen tillträdde i januari och vi hoppas tillsammans med er kunna skapa en trivsam
och hållbar bostadsmiljö i vår förening. Det här är vi:

Danilo Reschiglian, hus B

Ena Vukotic, hus D

Julia Lindberg, hus C

Oscar Hellström, hus B

Patrik Benigar, hus B

Hellevi Sandström, hus A

Murris Coskun, hus D
Vi vill passa på att uppmärksamma er på våra nya kontaktvägar där ni skickar in felanmälan,
synpunkter och frågor:
● All felanmälan skickas i fortsättningen in till f el@kvillebacksparken.se, med undantag
för akuta skador under kvällar och helger då man når jouren på telefon
010 - 222 30 85.
● Bästa sättet att nå styrelsen är via e-post: styrelsen@kvillebacksparken.se. Det går
även att nå styrelsen via telefon, telefonnummer hittar ni på hemsidan. Styrelsen har
även en brevlåda i B-huset (Penselgatan 10) där ni kan posta/lämna information till oss.
Eftersom vi är en miljömedveten förening så kommer vi framöver främst att uppdatera med
information på vår hemsida http://kvillebacksparken.se.

Aktuellt våren 2017
●
●
●

Vi söker engagerade personer som intresserade av att sitta med i valberedningen, vid
intresse skicka ett mail till styrelsen@kvillebacksparken.se.
Pågående inredning av vår gemensamma takterrass som kommer att stå klart till våren,
då väntas det invigningsfest så håll utkik efter en inbjudan längre fram!
Under våren kommer även en uppfräschning av soprummet på Borstbindaregatan
genomföras där det varit en del skadegörelse sedan tidigare. Renoveringen omfattar
bl.a. byte trasig golvbrunn, återmontering av blandare, utslagsback &
varmvattenberedare. Även undertaksplattor och bärverk som delvist blivit förstört.
Montering av plyfaskivor och målning av resterande väggar. Utöver detta kommer det att
monteras en frostad film på delar av det stora fönster mitt emot grannhuset. Detta så att
boende slipper titta in i återvinningsrummet. Det stora fönstret mot
Backaplan/gångvägen lämnas orört.

Motioner
Sista datum för motioner som tas upp på årets ordinarie stämma är 3
 1/1. Motioner är
medlemmarnas möjlighet att anmäla ärenden till årsstämman. Motionen bör innehålla:
1. En rubrik som kortfattat beskriver ärendet
2. En tydlig beskrivning av vad ärendet handlar om och förslag på genomförande
3. Ditt namn, adress och datum
Skicka motionen antingen till styrelsen@kvillebacksparken.se eller lämna den i styrelsens
brevlåda på Penselgatan 10. Anonyma motioner behandlas inte.

God fortsättning önskar,
Danilo, Ena, Hellevi, Julia, Murris, Oscar & Patrik!

