20190828
Höstens styrelsemöte. 20/8, 25/9, 22/10, 20/11 samt 17/12
Öppet-hus. Under hösten kommer du att få träffa olika medlemmar från styrelsen. Tiden
för Öppet hus ligger alltid veckan före styrelsemöte, så de frågor du vill ta upp eller ha
svar på som inte löser sig direkt tar vi upp på mötet veckan efter.
Öppet hus är alltid kl 19 – 20 i kvartersgården
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag

18
16
13
11

september, får du träffa Lena Johansson-G
oktober, får du träffa Åsa Johansson
november, får du träffa Björn Järnström
december, får du träffa Jonas Arnell

Välkommen!

Höstens städdag
Lördag den 19 oktober, kl 10 – 14 är det dags för höstens städdag. Den kommer till stor
del att handla om röjning av sly och borttagning av mindre buskar/träd på föreningens
mark samt allmän höststädning.
Som vanligt finns en container för garage- och vindsröjning och en för trädgårdsavfall
Alla i föreningen är välkomna till fika kl 12!
Häckar och trädgårdar!
Vi påminner: Du som har häck mot gatan måste klippa den.
Den ska klippas jäms med gatkanten och får inte hänga ut över gatan. Detta gör vi för att
bilar inte ska repas, för att transporter och eventuella utryckningsfordon ska kunna backa
säkert samt att man lättare ska upptäcka lekande barn som kan komma utspringande.
Höjden på en häck får vara max 1,5 meter.
Detta gäller också häckar mellan ”tomterna”. De ska också klippas och vara max 1,5 m
höga. Klippet och riset kan du kan du passa på att slänga i containern för trädgårdsavfall
som kommer till städdagarna i oktober.
Nya lag, rökfria zoner
Askkopparna utanför kvartersgården kommer inom kort att flyttas till återvinningshuset,
bredvid papperskorgen på gaveln.
Alla medlemmar
Anmäl dig gärna till vår Facebook grupp HSB Brf Vivaldi
Besök vår hemsida http://www.brfvivaldi.se/

Styrelsen önskar alla en skön och vacker höst
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

