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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 13 november, får du träffa Björn Järnström
Onsdag 11 december, får du träffa Jonas Arnell
Välkommen!
Höstens städdag
Styrelsen tackar alla som hjälpte till på städdagen! Många hjälptes åt att rensa rabatter,
ansa buskar och häckar, röja sly och ta ner mindre träd. Några jobbade ”övertid” ända till
mörkrets inbrott på lördagen och fortsatte sen på söndagen med att röja och hugga ner
träd. Stor eloge till dessa hjältar!!!
Ytterligare stora mycket höga tallar kommer Edsås Träd att ta ner mellan gula och gröna
gatan i vinter.
Rishögarna nedanför lekplatsen ligger kvar till våren och får bli skydd för fåglar och
smådjur i vinter.
Bokhyllan i kvartersgården, Läs en Bok, är också städad. Den hade blivit helt översvämmad
av böcker. Det är inte meningen att bara ställa in böcker där som man vill bli av med.
Kurslitteratur, veckotidningar, ordböcker … Det är en bokhylla med skönlitteratur för goda
upplevelsestunder. Nu ligger en del böcker i travar ovanpå och bredvid hyllan. Ta en titt
och kom in och hämta! Om ett par veckor kör vi överskottet till Vinden.
Låset till soprummet
Låset till soprummet är lagat. Om det blir problem igen så kontakta någon i styrelsen!
För 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 0762 09 18 30 , vice ordförande 0706 43 63 24

