
 

 

 

 

INFOBLAD MARS 
Vårens styrelsemöten kommer att hållas på följande datum: 18/4 och 12/5.  

 

Rengör filter till värmepannorna 

Vi har haft flera fel på pannorna på sista tiden och att en del av de felen går att undvika genom att 

rensa filtren. 

Gör så här: Ta loss frontplåten och dra ut filtret. Skölj av filtret i ljummet vatten och milt 

rengöringsmedel, typ diskmedel. Ett påminnelselarm Rengör filter uppkommer varannan månad, 

detta påverkar inte pumpens styrfunktioner men ska kvitteras efter rengjort filter. Kvittera genom att 

trycka in högerknappen så slocknar den röda larmlampan. 

 

Städdagen 

Vårens städdag kommer vara 24-25 april. Mer information kommer längre fram.  

 

Lekplatsen 

Den nya lekplatsen kommer att iordningställas i Juni. Under en period kommer den nuvarande 

lekplatsen stängas av för markarbete och bortforsling av sand, under denna period avråder vi från att 

lekplatsen används av barn och vuxna. Det kommer finnas möjlighet att ta sand för eget bruk om 

det önskas till exempelvis odlingar på tomten. Mer information kommer längre fram.  

 

Årsstämman 

Årets stämma kommer hållas 30 maj. Även i år kommer den genomföras på ett Covid-säkert sätt 

genom postomröstning. Nu börjar det bli dags att fundera på om ni har några motioner att lägga 

fram till stämman. Sista datum för att lägga in motioner är 31 mars.  Mer information om stämman 

kommer längre fram. 

 

Trädgårdsavfall 

Tre tunnor för trädgårdsavfall har placerats vid vår källsortering. Dessa ska användas till 

trädgårdsavfall. Större grenar skall inte läggas i dessa då vi kommer fylla dom för fort, istället 

rekommenderar vi att vid stora rensningar i trädgården lägga detta avfall på containern som kommer 

finnas på städdagen. 

 

Brandskydd 

Styrelsen vill påminna alla boende att kontrollera sina brandvarnare så att de fungerar. 

 

Kontakt med oss i styrelsen: 

Ni når oss antingen via e-post till styrelsen@brfvivaldi.org 

eller genom att lägga meddelande i brevlådan vid föreningslokalen. Om ni har ett akut-ärende kan 

ni ringa ordförande André Dabolins på t 0735-608293 eller vice ordförande Agneta Leander på 

0736-698560. Ni når oss alltså inte via facebook-gruppen Brf Vivaldi. 

 

Hör gärna av er med frågor, synpunkter eller annat ni vill ta upp! 

 

 

Vi önskar alla medlemmar en fortsatt fin vår! 

 

André, Agneta, Birgitta, Björn, Daniel och Marie 
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