2021-12-17
Mötestider 2022: 19/1, 16/2, 16/3, 13/4, 11/5, 8/6
Laddning av elbilar
Om du planerar att införskaffa en elbil, kontakta styrelsen för att säkerställa att laddningen
kommer fungera. I dagsläget finns det bra kapacitet för fler elbilar i föreningens garage.
Avgiften oförändrad under 2022
Avgiften till föreningen kommer inte höjas under 2022, utan stå kvar på samma nivå som gäller
idag, det gäller alla boende i föreningen.
Ommålning av föreningslokalen
Under nästa år kommer vår föreningslokal få ett skönhetslyft. Mer information kommer när vi
närmar oss att arbetet påbörjas.
9 enkla tips för att spara energi hemma (källa: nordea.se)
1) Spara el genom att släcka lampor som du inte använder, dra ur mobilladdare när de inte
används och stänga av apparater i stället för att ha dem i standby-läge.
2) Byt ut gamla lampor till LED-lampor och lågenergilampor.
3) Sänk värmen och ta på dig lite mer kläder i stället. Att sänka med en grad kan minska
energianvändningen med hela fem procent.
4) Tvätta i 30 eller 40 grader istället för 60 grader – då halverar du energiförbrukningen.
5) Spara på varmvattnet, till exempel med hjälp av snålspolande kranmunstycken i kök och
badrum.
6) Med ett snålspolande duschmunstycke sparar du på varmvatten. Hur ofta och hur länge du
duschar påverkar också energianvändningen. Ta för vana att stänga av vattnet när du till
exempel tvålar in dig!
7) Visste du att du sparar energi genom att diska i diskmaskin i stället för att diska för hand?
Men tänk på att köra fulla maskiner!
8) Täta kring fönster och dörrar med nya tätningslister för att hålla kvar värmen inne och
sänka energiförbrukningen.
Problem med mejlen
I skrivande stund har vi problem med att alla mejl inte kommer fram till oss via
styrelsen@brfvivaldi.se, vi undersöker problemet och har kontakt med vår leverantör av
tjänsten. Har du inte hört något från oss på ett par dagar, överväg att kontakta oss via
telefon.
God Jul och Gott Nytt År
Tack alla medlemmar för detta år, nu hoppas vi att 2022 blir ett toppen år och att vi får fira
med många nära och kära på ett säkert sätt. Var rädda om varandra!
Önskar André, Agneta, Birgitta, Björn, Daniel och Jasmine

Kontakt för frågor, synpunkter, förslag
Mejla: styrelsen@brfvivaldi.se Brev: Brevlåda i kvartersgårdens entré
Telefon: ordförande 0735 608 293 vice ordförande: 0736 698 560

