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Vårens styrelsemöten kommer att hållas på följande datum: 17/3,18/4 och 12/5.
Öppet hus
Öppet hus är inställt tills vidare på grund av corona-viruset. För att komma i kontakt med
styrelsen var snäll mejla till styrelsen@brfvivaldi.org eller lägg en lapp i brevlådan i
föreningslokalen.
Brandskydd
Beslut togs att påbörja arbetet med Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA), då det ligger
krav på oss att vi ska ha ett aktivt förebyggande av bränder och minska konsekvenserna
om olyckan skulle vara framme. Första steget kommer vara att ta fram en policy/riktlinje
för brandskyddet i föreningen. Är Du intresserad av att vara med och utveckla SBA i
föreningen? Hör gärna av dig till styrelsen.
Kärl för trädgårdsavfall
Vi kommer under våren placera kärl för trädgårdsavfall vid vår källsortering. Där du
kommer kunna lämna mindre trädgårdsavfall under säsongen fram till hösten. Till en
början kommer det finnas tre kärl, men finns det ett större behov kan vi ta in fler. För
större grenar och lövhögar kommer vi i vanlig ordning att ha container på städdagarna.
Lekplatsen
Arbetet med lekplatsen fortsätter. Till våren/sommaren hoppas vi kunna ha en ny lekplats
på plats där den gamla finns idag. Även en boulebana har börjats byggas nedanför
gungorna.
Städning av gemensamhetslokalen
Föreningen kommer att ta in extern städning av gemensamhetsutrymmen under 2021.
Max 8 personer på grund av Corona-viruset
Med hänvisning till de nya striktare restriktionerna för att minska smittspridning gäller en
maxgräns på 8 personer i vår gemensamhetslokal. Denna gräns gäller tillsvidare.
Kommunikationspolicy
För att förenkla kommunikationen i föreningen och bland annat för att minska risken för
missförstånd har styrelsen tagit fram en policy/riktlinje för hur vi ska kommunicera i
föreningen. Den delas ut till samtliga hushåll och tillsvidare finns den under fliken Aktuellt
på hemsidan.
Om du får problem med något i din bostad eller ser något som styrelsen behöver ta tag i
hänvisar styrelsen till att kontakt på mejlen styrelsen@brfvivaldi.org i första hand.
Styrelsen kommer inte att vara nåbar på sociala medier, så som Facebookgruppen Brf
Vivaldi, men uppmuntrar medlemmar att diskutera och dela inlägg där de tycker det är
lämpligt.
Vi önskar alla medlemmar en fortsatt fin vår!
André, Agneta, Birgitta, Björn, Daniel och Marie
Kontakt för frågor, synpunkter, förslag
Mejla: styrelsen@brfvivaldi.org Brev: Brevlåda i kvartersgårdens entré
Telefon: ordförande 0735 608 293 vice ordförande: 0736 698 560

