På styrelsemötet 19/6:

20170620

Dörrarna kommer att justeras, gäller ytter- samt förrådsdörr, med början på Gula gatan
den 3/7. Åsa återkommer med vilken ända som börjar.
Dörrarna kommer då att lyftas av, gångjärnen smörjas med fett och karm justeras så
dörren fungerar korrekt.
Vid behov kommer tätningslister att sättas dit.
Styrelsen undersöker om vi kan sänka Elmätarna från 20 till 16 Amp, då det ger lägre
kostnad.
Styrelsen håller på att få fram vilka träd som kan tas ned och när.
Målningen av Gröna gatan, BG 40-58, kommer avslutas med Garage, Kvartersgård och
42-40 från v30 och tills det är klart.
Nästa styrelsemöte blir den 14/8. Då kommer tiderna för höstens möten att fastställas.
En ambition är att under hösten återuppta Öppet-hus kvällarna, då vem som vill är
välkommen att träffa någon ur styrelsen för frågor eller bara en stunds samspråk.
Styrelsen vill också informera om initiativet Läs en Bok! Det finns en bokhylla i entrén
till kvartersgården där du kan ta en bok eller fler och lämna en bok eller fler. Här kan du
säkert hitta sommarboken till någon regnig dag!
Föreningens hemsida håller på att få ett nytt utseende. Innehållet är i stort sett som
vanligt men riktar sig på sin startsida också till alla som är nyfikna på Vivaldi och som
kanske vill flytta hit. Under Aktuellt hittar du senaste nytt från styrelsen och föreningen.
Under rubriken Styrelsen får du information om hur styrelsen arbetar och hur du
kontaktar den. Det har blivit en ny rubrik, Miljö. Där du kan läsa om föreningens arbetet
för en hållbar miljö!
Tag en titt! www.brfvivaldi.se
Alla föreningsmedlemmar har också tillgång till en Facebook-grupp. Vill du bli medlem i
den och har ett Facebook-konto så prata med någon i styrelsen eller någon som du vet är
med.
Styrelsen önskar alla en härlig sommar!
Tänk på att be grannen titta till ditt hus och brevlåda om du är bortrest,
så att vi slipper ovälkomna besök. Grannsamverkan!

