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Vårens styrelsemöte.  25 febr, 25 mars,  22 april, 25 maj
Öppet-hus. 20 febr,  17 mars, 16 april,  20 maj  
På Öppet hus 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
Torsdag 20 februari, får du träffa Lena Johansson-G
Välkommen!

Flera händelser under våren
Semmeldagen. Valberedningen bjuder in! Lördag den 29 februari, kl 11 – 12
Vårens städdag: Lördag 25 april, kl 11 – 13
Föreningens årsstämma: Torsdag 28 maj, kl 19.00

Några förändringar i styrelsen Jonas Arnell har fr o med januari flyttat och kommer inte att 
kunna delta i det lokala föreningsarbetet. Birgitta Boulay går in som hans ersättare som 
ordinarie ledamot. Jonas kommer dock att ha kvar rollen som kassör och tar hand om 
föreningens fakturor och ekonomisystem fram till årsstämman. Björn Järnström är tf vice 
ordförande och kontaktperson med sitt telefonnummer. Åsa Johansson har också flyttat, men 
kommer att delta aktivt i styrelsearbetet och vara med på möten under hela våren fram till 
årsstämman. 

Bokningssystemet Vårt bokningssystem har i dagarna digitaliserats, vilket innebär att du kan 
boka tider från din telefon via en app. Det går givetvis lika bra att boka på tavlan i 
kvartersgården som vanligt också. Vi kommer att erbjuda flera tillfällen då du kan komma till 
kvartersgården för att få tillgång till app och lösenord till din telefon! 

Styrelsen har beställt underhållsspolning av samtliga rör och brunnar. Företaget CleanPipe 
kommer ut med information till alla boende när det blir dags

Elterm Styrelsen har också beställt den årliga genomgången av värmepannorna från Elterm. 
De kommer som vanligt ut med egen information och schema.

Nya medlemmar
Styrelsen välkomnar alla nya boende som flyttat och just i dagarna flyttar in på Bondegatan 
till Vivaldi! Vi hoppas ni ska trivas i vår förening. Har du frågor eller funderingar kan du alltid 
kontakta någon i styrelsen, skicka mejl eller komma på Öppet hus. 

Anmäl dig gärna till vår Facebook grupp,  HSB Brf Vivaldi  
Besök vår hemsida,   http://www.brfvivaldi.se/

  

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

Telefon: ordförande 0762 09 18 30 , vice ordförande  0705 88 81 00
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