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Höstens styrelsemöte. 20/8, 25/9, 22/10, 20/11 samt 17/12
Öppet-hus. Under hösten 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
Onsdag 11 december, får du träffa Jonas Arnell
Välkommen!

Bilder på hemsidan
Efter synpunkter och idéer som kommit fram på Öppet hus har vi nu bilder på 
övernattningsrummet och bastun på hemsidan! Det kommer också bilder på tvättstugan och 
samlingslokalen så småningom. http://www.brfvivaldi.se/?page_id=69 
Vi välkomnar alla goda idéer och förslag till förbättringar! 

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/

Sopkultur: Hur sorterar du dina sopor? 
I vår återvinningsstation sorterar vi glas, tidningar, kartonger, plast, batterier, matavfall samt
övrigt. Andra saker eller avfall måste du lämna på Bälinge återvinningsstation eller passa på 
att slänga på föreningens städdagar då vi har containrar på plats. 
Det är viktigt att sortera rätt för att återvinningen ska fungera i nästa led och för att inte 
föreningen ska dra på sig kostnad för extra sortering. 
Observera att Papperskorgarna är till för småskräp inte för stora kassar med hushållssopor. 

Möss på vinden
Snart är det vinter och det blir kallare. Då söker sig gärna mössen in, och de kan orsaka stor 
skadegörelse på isolering och rör i våra fastigheter. Därför har föreningen avtal med företaget
NOMOR som 2 ggr per år kommer för förebyggande skadedjursbekämpning. De har just varit 
här och sett över de lådor med bekämpningsmedel som ska finnas utanför gavlarna på 
samtliga hus. I år har vi fått veta att flera lådor är  borttagna, och att vi därför saknar skydd i
flera fastigheter. Inom kort kommer företaget tillbaka och monterar nya lådor där det fattas. 

Styrelsen önskar alla medlemmar en underbar Adventstid! 

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

Telefon: ordförande 0762 09 18 30 , vice ordförande 0706 43 63 24  
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