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Nästa styrelsemöte: 16/8   
Nästa Öppet hus: 9/8 kl. 18-19 
 

Årsstämma och ny styrelse 
Tack för ert deltagande i årsstämman. Nu har de nyvalda styrelsemedlemmarna Andrée 
Centervall, Anna Sivenbring, Stephan Mangold samt Susanne Edvardsson som suppleant börjat 
installera sig i sina nya roller och både konstituerande styrelsemöte och vanligt styrelsemöte 
har hållits. Andrée Centervall valdes till ordförande, Stephan Mangold till vice ordförande, 
Anna Sivenbring till sekreterare och Daniel Brobäck till ekonomiansvarig. Bilder på vår styrelse 
sitter uppe på anslagstavlan vid soprummet och på dörren till styrelserummet i 
föreningslokalen.  
 

Större kärl för pappersförpackningar  
I och med att vi fått nya kärl i återvinningshuset, behöver vi vara observanta på att vissa kärl  
har bytt plats. Läs på kärlet innan ni slänger era förpackningar där, så inget hamnar fel.  

 

Ekonomi  
Vår förening har en buffert på 4 000 000 kronor att använda vid oförutsedda händelser. Dessa  
har vi, efter noggrant övervägande, valt att placera i två bundna placeringar hos HSB  
Göteborg. 1 000 000 kronor är bundna på 3 månader med 0,25% ränta och 3 000 000 är bundna  
på 6 månader med 0,5% ränta.  

 

Öppet hus  
Nästa datum för Öppet hus är tisdagen den 9 augusti kl 18-19. Vi kommer försöka att hålla 
Öppet hus en gång i månaden under hösten/vintern med undantag för december.  
 
 
Nytt avtal med Telia för bredband och TV 
Efter omröstningen på årsstämman blev det klart att det är Telia som föreningens medlemmar 
ser som vårt självklara val som bredbands- och tv-leverantör. “Bytet” till vårt nya Teliaavtal 
kommer troligen att ske runt september månad. Nytt är att vi får ökad hastighet, från 100/10 
till 250/250. Vi ska även få nya routrar och tv-boxar. Tvillingkort kommer inte längre att ingå. 
I övrigt är tjänsten som tidigare. I samband med bytet så kommer Telia att skicka ut tekniker 
som hjälper till och installerar den nya utrustningen. Information kring hur man anmäler 
intresse för hjälp med installation kommer lite närmare.  
 
 
Laddstolpar 
Även laddstolpar röstades igenom på årsmötet och där har den tidigare styrelsen tagit fram 
offerter. Det som var viktigast var såklart priset, men även att de kan börja arbetet i tid för 
att vi skulle kunna få bidrag. Styrelsen har valt att starta projektering med en av företagen 
som lämnat offert. Mer information kommer längre fram.  
 

 

 



 

 

 

Just nu i styrelsen…  

…Ser vi över behov av justering av månadsavgift, i samråd med ekonomer på HSB 

…Tar vi in förnyade offerter på renovering av föreningslokalen.  

…Utreder vi kompletterande kommunikationskanaler mellan styrelsen och medlemmar. 

…Ser över skötsel av träd/buskar/sly i området. 

Kontakt för frågor, synpunkter, förslag  
Mejla: styrelsen@brfvivaldi.se Brev: Brevlåda i kvartersgårdens entré  

 
För akuta ärenden  

Telefon: ordförande 0768 98 59 79 vice ordförande: 0707 72 74 93 


