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Gammal Teliautrustning 
Nu är den nya utrustningen från Telia på plats. Inför bytet fick styrelsen information om att den 
gamla utrustningen skulle tas med av de som installerar. Detta har visat sig vara en felaktig 
uppgift. Telia vill inte ha tillbaka utrustningen utan det är fritt val om man vill behålla den som 
extrautrustning eller slänga den. Om man ville slänga utrustningen men inte har möjlighet att ta 
sig till elektronikåtervinningen så kan man slänga det på vår trädgårdsdag. 

Intresse att vara med i trädgårdsgrupp? 
Vi har mycket växlighet i området som behöver ses över och även många föreningsmedlemmar 
som är duktiga på växter. Styrelsen skulle vilja sätta ihop en trädgårdsgrupp som kan hjälpa till 
att planera vad som behöver göras och när. Vid intresse att vara med i trädgårdsgruppen – 
maila styrelsen eller lägg lapp i vår brevlåda i föreningslokalen!  

Ommålning kvartersstugan 
Föreningslokalen ska äntligen få sig ett ansiktslyft och kommer att målas om invändigt i 
september. För detta ändamål har styrelsen bokat föreningslokalen hela vecka 37.  
 
Trädgårdsdag med gemensam grill 
Välkomna till höstens trädgårdsdag (tidigare städdag) den 29 oktober kl. 9:30-13! Vi har massor 
att göra och hoppas att så många som möjligt vill vara med och göra våra gemensamma ytor 
ännu finare. Inför trädgårdsdagen kommer en lista på saker som behöver göras att skickas ut. 
Dagen avslutas med en gemensam korvgrillning och fika vid vår nya grillplats. Som vanligt 
kommer det finnas containrar för trädgårdsgårdsavfall, vindstömning, elektronik och farligt avfall.  

Laddboxar 
Som ni säkert har sett är våra laddboxar på plats. På marken vid förrådsgallret har de som 
installerat laddboxarna placerat en låda som tillhör boxen. Den kan ni förvara i t.ex. era förråd. 
Mer info om laddboxarna kommer längre fram. 
 
Värmefläktar 
Än så länge får vi njuta av sommarvärme men inför vintern ska styrelsen köpa in ett par 
värmefläktar utifall att någon värmepanna går sönder när det är kallt ute. Ibland händer det att 
ElTerm inte har rätt reservdel hemma och vi vill inte att någon boende ska stå utan 
uppvärmningsmöjlighet. 
 
Nya pingisracket 
Två nya pingisracket finns nu i föreningslokalen. Inom kort kommer det även att finnas bouleset 
att låna.  
 
 
 
 
 



 
 
 
Tidigarelägga föreningsstämma 
Styrelsen har beslutat att tidigarelägga nästa års föreningsstämma till april. Detta för att nya 
styrelseledamöter ska hinna komma in i uppdraget innan semesteruppehåll.  
 
Få infoblad digitalt 
För er som önskar att få infobladet digitalt så vill vi tipsa om att man kan ställa in så att man får 
notiser på e-post när ett nytt HSB-dokument delas med er på Mitt HSB. Man loggar in på 
mitthsb.hsb.se med bank-ID och går till sin profil. Där kan man bocka i Notifieringar via e-post. 
Alla infoblad läggs upp på HSB i samband med att de delas ut. Vill man inte ha lappen i 
brevlådan så får man gärna sätta en lapp på brevlådan om det. 

 

Just nu i styrelsen…  

…Utför vi omfattande arbete kring GDPR 

…Ser vi över byte av trasig basketkorg 

…Planerar vi för grusbeläggning vid vår grillplats 

 

 

 

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 


