
BRF KUNGSBERGET 2 

Styrelsen informerar – oktober 2012 

Fönsterbyten på Kungsberget 
Ett av de största och mest kostsamma renoveringsarbetena är snart på väg att starta. Vi 
kommer att byta ut fönster enligt en prioriteringsordning som vår entreprenör gjort. Arbetet 
kommer att påbörjas mitten av november 2012. Mer info kommer att ske kontinuerligt kring 
vilka som blir berörda. Vår vicevärd tar emot frågor. 

Hemsidan uppdaterad 
Vår hemsida (www.brfkungsberget2.se) är uppdaterad. Här finns det mesta du behöver veta. 
Har du några idéer eller synpunkter? Kontakta gärna någon i styrelsen! 

Öppet kontor – Första onsdagen i månaden 
Hälsa på styrelsen! Våra kvällar med öppet kontor i källaren på fyran, fortsätter en kväll i 
månaden. Första onsdagen varje månad, kl. 18-19. Följande datum i höst: 
• 7 november 
• 5 december 

Källsortering – ett bra sätt att värna miljön OCH hålla nere kostnaderna 
Genom att kasta alla metallförpackningar, plast, kartong, tidningar och glas, i avsedda 
behållare sparar vi en hel del pengar mot om allt skulle åka ner bland hushållssoporna. 
Tömning av alla återvinningskärl betalar föreningen en fast summa per år för, medan 
hushållssoporna vägs och vi betalar per kilo. 
Nya påsar finns i trapphuset alt hos vicevärden. 

Okända cyklar 
Det finns massor av herrelösa cyklar i våra förråd. Vicevärden har fäst röda band på dessa. Vi 
tar kontakt med polisen för att veta hur vi ska hantera dem som är kvar.  

Nya medlemmar 
Vi vill att alla medlemmar ska trivas i vår förening. Samt att övriga medlemmar ska trivas 
med personen ifråga. I fortsättningen kommer vi att ta en kreditupplysning på den person som 
ansöker om medlemskap. 

Föreningen fyller sjuttio år 2013! 
Här ska firas! En festkommitté har bildats av Lars Rosén, Nils-Göran Mattsson och Kerstin 
Mohall. Känner du att du vill bidra med något eller har en bra idé? Kontakta dem direkt! 
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