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Höstens styrelsemöte. 28/8, 25/9, 30/10, 27/11 samt 18/12
Öppet-hus i höst! 23/8, 20/9, 25/10 samt 20/11
Välkommen att träffa Håkan Nordström, föreningens ordförande, på expeditionen i
kvartersgården! Då kan du ta med frågor och undringar över stort och smått eller kanske
bara sitta ner för lite samspråk.
Nya brevlådeställningar
Tre offerter på nya brevlådeställningar har kommit in till styrelsen. En av dem ansåg
styrelsen vara den mest prisvärda och erbjöd hög kvalitet. De kommer nu att få uppdraget
att byta ramarna som brevlådorna sitter fast på.
Tidplan för detta kommer att delas ut. Det blir viktigt att uppmärksamma vilken tid som
blir aktuellt för just dig särskilt om du har en brevlåda med lås eftersom den skruvas från
insidan.
Föreningen bekostar inga nya brevlådor, men om du vill byta brevlåda så kan du passa på
att få den uppsatt vid rambytet.
Trädfällning
I september kommer de träd att fällas som har bestämts. Har du några frågor så kan du
kontakta Åsa Johansson, Bg 69
Till alla medlemmar
Anmäl dig gärna till vår Facebook grupp HSB Brf Vivaldi
Besök vår hemsida http://www.brfvivaldi.se/
....................................................................................................
Trevliga initiativ från medlemmar
Ulrika Ryding, Bg 21, har kommit med förslaget att vi i föreningen skulle kunna hjälpa
varandra med allehanda ting i form av råd eller samtal. Det finns redan kontaktpersoner
för råd i sjukvård, husdjur/katt, sömnad … Vi har ännu ingen bra form för att hitta
varandra, men har du tankar om det så hör av dig till Ulrika.
Ett initiativ som nyss kommit igång: ut och springa tillsammans, kontakta Pilo Stylin Bg 59
Läs en bok. Fullt med mysiga höstböcker i entrén till kvartersgården. Tag en bok eller fler,
lämna in en bok du redan läst. Du öppnar till Kvartersgården med den blå plastbrickan.

Styrelsen önskar alla en skön höst!

Kontakt för frågor, synpunkter, förslag
Mejla: styrelsen@brfvivaldi.org Brev: Brevlåda i kvartersgårdens entré
Telefon: ordförande 0708-90 74 63 , vice ordförande 0708-90 74 62

