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Vårens styrelsemöte. 24/1, 26/2, 26/3, 23/4, 16/5
Vårens städdag: lördag 27/4, kl 10 – 13

Observera, ändrat datum:
Föreningens Årsstämma: Måndag 27/5, kl 19.00
Öppet-hus i vår 16/1, 21/2, 19/3, 16/4 samt 2/5, kl 19 - 20

Kom på Öppet Hus och träffa någon ur styrelsen på expeditionen i kvartersgården! Då kan du
ta med frågor och undringar över stort och smått eller kanske bara sitta ner för lite
samspråk.
Den 2 maj får du träffa Katharina Hjerdt-Kjellander.

Styrelsen
Håkan Nordström har valt att lämna styrelsen och Åsa Johansson går in som ersättare
innevarande mandatperiod fram till årsstämman.

Få föreningsinformation till din e-post?

Några medlemmar har redan lämnat sin e-postadress för att få föreningsinformation, som
exempelvis Infobladet eller inbjudan till årsmöte, till sin e-postadress i stället för i
brevlådan. Om du också vill få det så skicka ett mejl till Åsa: asa63.johansson@hotmail.com
Du måste också ange ditt gatunummer för att du inte ska få i brevlådan också.
Detta är helt frivilligt, och du som inte vill lämna din e-postadress kommer precis som förut
att få information i din brevlåda.
Du som lämnat din adress kommer att från och med nästa utskick att få information till din
e-postadress.

Laddning av elbil/hybrid
Föreningen kommer att från 1 maj ta ut en avgift på 300 kr/månad för laddning i garaget.
Du skyldig att meddela styrelsen om du har eller står i begrepp att skaffa sådan bil.

Försäkring

Genom föreningen har alla i brf Vivaldi bostadsrättsförsäkring i Länsförsäkringar.

Städdagen

Styrelsen tackar alla som var med och gjorde det så fint i vårt område!
En trevlig och produktiv dag!
Tack även till er som tidigare i veckan kämpade med sopning och annat!
Styrelsen har vid senaste mötet beslutat att även på höstens städdag ha två containrar, en
för trädgårdsavfall och en för skräp och grejer.

För alla medlemmar
Facebook grupp: HSB Brf Vivaldi och hemsida: http://www.brfvivaldi.se/

Vi önskar alla en underbar vår!
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

