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Styrelsemöten kommer att hållas på följande datum: 23/6, 4/8 15/9, 13/10, 10/11, 8/12. 
 
Nyval till styrselsen 
Efter sommaren kommer ett nyval hållas till styrelsen, då vi fått ett sent avhopp. Är du 
intresserad av att engagera dig i föreningen genom styrelsearbete? Hör då av dig snarast 
till valberedningens Lars Kärrman på telefon 0708915475.  
 
Ny mailadress 
Vill du kontakta styrelsen? Då gör du det på adressen Styrelsen@brfvivaldi.se. Även 
hemsidan har fått en .se adress istället för den tidigare .org adressen. I början av 2022 
kommer den tidigare adressen (styrelsen@brfvivaldi.org) tas bort permanent. Ta gärna 
kontakt med oss i styrelsen om något känns oklart.  
 
Förlust av tagg 
Har du tappat bort eller på annat sätt blivit av med en av dina taggar för tillgång till 
gemensamhetslokaler och bokningstavlan? Hör då av dig till styrelsen på 
styrelsen@brfvivaldi.se så kan vi spärra den och ersätta med en ny.  
 
Kärl för trädgårdsavfall 
Då kärlen utanför återvinningshuset blivit så populära kommer vi ordna med ytterligare ett 
kärl för trädgårdsavfall, som kommer levereras till oss i början av juli. Hjälp gärna oss att 
dela ditt trädgårdsavfall i mindre bitar så att så mycket som möjligt får plats i kärlen då vi 
är många som vill lämna vårt trädgårdsavfall där. Tömning sker i dagsläget varannan 
vecka.  
 
Rensning av cyklar i förråden 
Då det börjar bli trångt i våra cykelförråd så det har blivit dags att rensa upp bland cyklar 
i våra tre cykelförråd. Alla cyklar kommer märkas upp med en remsa med silvertejp på 
styret och om du inte vill att din cykel skall transporteras bort tar du själv bort tejpen. De 
cyklar som har kvar sin tejp 1 september kommer transporteras till Polisens 
hittegodsavdelning och sedan till återvinningen.  
 
Byalaget i Ingared 
I dagsläget är inte vi som bor i Brf Vivaldi medlemmar i Byalaget genom vår månadsavgift. 
Om du är intresserad av att bli medlem i byalaget gå då in på deras fina hemsida 
www.ingaredsbyalag.se för instruktion i hur du blir medlem.  
Ingareds byalag är en ideell förening, öppen för all ingaredsbor. Byalaget arbetar för en 
god och trivsam miljö i närområdet och anordnar olika aktiviteter för deras medlemmar. 
De har även kontinuerliga kontakter med kommunens representanter när det gäller skötsel 
av Ingareds vackra grönytor och rekreationsområden såsom sjörundan, badstranden och 
lekplatserna. 
 
Vi önskar alla medlemmar en fortsatt fin sommar! 
André, Agneta, Birgitta, Björn, Daniel 
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