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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.

HÖSTENS STÄDDAG! Lördag 27 oktober, kl 10 – 12
Två containrar , en för trädgårdsavfall och en för vindsröjda grejer kommer att finnas
uppställda samt möjlighet att lämna miljöfarligt avfall på föreningens släpkärra.

ALLA är hjärtligt välkomna på fika och korvgrillning
och en stunds trevlig samvaro vid kvartersgården!
Nya brevlådeställningar
Företaget som fått uppdraget att sätta upp nya brevlådeställningar kommer att påbörja
arbetet i början av oktober. Du kommer att få exakt datum på en lapp i brevlådan några
dagar före. 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.
Om du vill byta brevlåda så kan du passa på att få den uppsatt vid rambytet.
Trädfällning
Lite senare i höst, oktober-november kommer de träd att fällas som har bestämts.
Parkeringsplatserna
Flera klagomål har inkommit som talar om att det är helt fullbelagt både på föreningens
parkeringsplatser och på de som ligger längs vägen, samtidigt som garage står tomma.
Tänk på att använda ditt garage så att de som har fler bilar samt besökare får plats.
Ekonomi
Förhandlingar pågår just nu för att lägga om ett av föreningens lån på 8,5 milj kr, med en
nuvarande räntesats på 2,25%. Besked om hur det går kommer efter nästa styrelsemöte.
I oktober kommer budgetarbetet inför kommande år att starta för att vara klar i november.
Inbrott
Natten mellan 22 och 23 sept gjordes inbrott i blåa garagelängan vid föreningens kallförråd.
Lås-Olle var på plats på måndag morgon och port och lås är nu lagat.
För alla medlemmar
Anmäl dig gärna till vår Facebook grupp HSB Brf Vivaldi
Besök vår hemsida http://www.brfvivaldi.se/

Styrelsen önskar alla en skön höst
och tackar särskilt Bernd, som ser till att våra planteringar och
gräsmattor är så höstfina och rustade för vintern!
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

