På styrelsemötet 16/11:

20171122

Träd. Kommunen har påbörjat trädfällning och röjning av sly på sin mark. Så nu väntar vi
bara på att arboristen föreningen har anlitat ska ta ner våra träd också.
Städdagen. Städdagen i oktober blev lyckad med trevlig samvaro. Tack till alla som deltog!
Elterm. Efter den årliga kontrollen kommer Elterm att kontakta och därefter åtgärda de
akuta felen man upptäckt.
I övrigt kontaktar du styrelsen först, om inte problemet är så allvarligt att elpannan lagt
av helt och du inte får tag på någon ur styrelsen, då kontaktar du Elterm själv.
Ekonomi. HSB håller på med budgetprognos. Vid genomgång tillsammans med styrelsen
har det beslutats att det inte blir någon höjning av avgifterna nästa år.
Parkering. Styrelsen har då och då kontaktas av medlemmar som önskar att föreningen
har fler parkeringsplatser. Detta är tyvärr inte möjligt då vi inte har mark för detta. En
utväg var då att kommunen upplät platser längs vägen innan vändplatsen. Vi är medvetna
om att det är väldigt smalt, men vi fick inte lov att ta mera utrymme i anspråk.
Några har efterfrågat ytterligare garage förutom det som hör till bostaden. Har du ett
garage du inte använder och vill hyra ut det eller om du vill hyra ett så kontakta Åsa på
Bondegatan 69 om du inte löser det själv.
Höstens styrelsemöten. 14/9, 12/10, 16/11 samt 7/12.
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, SMS eller mejl.
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 sök HSB Brf Vivaldi och be att få vara medlem så lägger Admin
till dig.

Nu är det vinter och det känns ofta mörkt och ruggigt. 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!

