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Årsstämman 2022 
Årets stämma kommer hållas söndagen den 22 maj, mer information kommer längre fram. Har 
du någon motion som du vill lämna in, gör det med en gång så det inte glöms bort. 
 
 
Har du upplevt mögel i våra garage? 
Vi har märkt att det förekommer mögel och fuktskador i våra garage, har du upplevt det? Hör 
av dig till styrelsen så vi kan kartlägga problemet och gå vidare med det. 
 
 
Systematiskt brandskyddsarbete, vad är det?   
Varje förening och måste enligt lagen om skydd mot olyckor ha ett aktivt preventivt arbete 
mot brand. Det brukar ofta kallas för Systematiskt Brandskyddsarbete, SBA. Lagen om Skydd 
mot Olyckor kräver att fastighetsägaren ser till så att alla boende har bra brandskydd i sina 
lägenheter. Det kan vara att alla har en fungerade brandvarnare till exempel. Lagen reglerar 
även hur mycket brandfarliga varor som får förvaras i hus och förråd, även hur den förvaras. 
Se på våran hemsida vad som får förvaras var under fiken Boendet > Brandskydd.  
Det skall också dokumenteras och jobbas aktivt med i föreningen. Sedan 2021 har föreningen 
jobbat med sitt SBA och det är ett levande arbete som vi hoppas ni alla är intresserade av.  
 
 
Glöm inte att kolla era brandvarnare!  
Om du missade att kolla förra året, så ta en koll nu. Brandvarnare kan räddar liv! Det bästa är 
om man har minst en brandvarnare så högt upp som möjligt på varje våning och gärna en i 
varje sovrum.  
 
 
Bärbuskar och äppelträd ska planeternas under våren 
I samband med städdagen kommer en del bärbuskar och äppelträd att planteras, vill du hjälpa 
till med detta hör av dig till styrelsen.  
 
Nu funkar mejlen igen 
Nu funkar mejlen igen, hör gärna av dig till styrelsen om du har några frågor eller funderingar 
över ditt boende: styrelsen@brfvivaldi.se  
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