På styrelsemötet 14/8:

20170819

Dörrarna. De flesta dörrarna är genomgångna i sommar och Lås-Olle kommer att fortsätta
i höst med resterande samt att ytterligare justera där det fanns behov. Tid kommer att
delas ut till de som är berörda. Det är bra om du kan låta någon granne öppna om du inte
själv är hemma då. Sätt då en lapp på dörren till Lås-Olle.
Träd. Styrelsen kommer att anlita en arborist för att ta ner träd på föreningens mark. För
träd på kommunens mark har styrelsen fortsatt kontakt med Tekniska kontoret och väntar
på konkreta besked.
Måleriet och Färg. Målningen av våra hus är inne i sin slutfas och avslutas snart.
Om du har staket, altandelar eller någon bod du behöver färg till kan du köpa det på
FärgTrend i Vimpeln i Alingsås. Du anger då att du bor i föreningen Vivaldi och vilken nyans
du vill ha. De har våra färgbeteckningar och du anger bara om du har ljus, mellan eller
mörk av den grundfärg du har på ditt hus.
Arbete på vindar. För ett par år sedan hade vi genomgång av samtliga vindar för att
upptäcka skador, läckage eller kondens. Just nu håller företaget på att åtgärda de
tak/vindar som hade stora skador. Det påbörjades för några veckor sedan och det är
endast ett fåtal vindar kvar. Du som är berörd kommer att få meddelande i brevlådan om
detta.
Höstens styrelsemöten. 14/9, 12/10, 16/11 samt 7/12. Datum för höstens städdag
kommer på kommande Info-blad
Öppet-hus. Välkommen att träffa Håkan Nordström, föreningens ordförande, på
föreningens expedition i höst! Då kan du ta med frågor och undringar över stort och smått
och kanske bara sitta ner för lite samspråk.
Här kommer höstens tider: 6/9, 4/10, 8/11 samt 29/11. Kl 19 – 20.
Dessutom kan du alltid nå Håkan eller någon annan i styrelsen på telefon eller mejl.
Nya medlemmar! Fyra hus har fått nya ägare i sommar. Styrelsen hälsar er nya
medlemmar välkomna till föreningen och hoppas ni ska trivas i Vivaldi!
Föreningens hemsida www.brfvivaldi.se
Alla föreningsmedlemmar har 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.

Nu börjar hösten smyga sig på och morgnar o kvällar blir mörkare. Då är det mysigt att
tända levande ljus. Tänk på att släcka dem när du lämnar rummet eller går hemifrån!
Ska du resa bort så be grannen titta till ditt hus och brevlåda
så att vi slipper ovälkomna besök. Grannsamverkan!

