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Vårens styrelsemöte.  25 febr, 25 mars,  22 april, 25 maj
Öppet-hus. 20 febr,  17 mars, 16 april,  20 maj  
På Öppet hus 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
Tisdag 17 mars, får du träffa Björn Järnström
Välkommen!

Flera händelser under våren
Vårens städdag: Lördag 25 april, kl 11 – 13
Föreningens årsstämma: Torsdag 28 maj, kl 19.00

Bokningssystemet Bokningssystemet ser ut att fungera bra från mobilen för dig som har lagt 
in appen. Vill du ha hjälp att ansluta dig och få Användarnamn och Lösenord kontakta ADMIN, 
Lena Johansson-G eller Håkan Nordström. Se omstående sida! >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Det  givetvis lika bra att boka på tavlan i kvartersgården som vanligt också. 

Några förändringar:
• Samtliga objekt är öppna för att boka tre månader framåt. Om behov finns att boka tid

längre fram kontakta styrelsen.
• Bokningspass av släpkärran görs om till 2-timmarspass
• Övernattningsrummet kan endast bokas 5 dagar i sträck
• Priset för gästrummet höjs till 100kr/dygn

Samtliga priser finns på hemsidan men kommer här också:
Bastu: 10kr/pass, Tvätt: 15kr/pass, Samlingslokal kväll: 100kr, Gästrum 100kr/dygn

Styrelsen har beställt lekplatsbesiktning enligt Underhållsplanen, för att kunna besluta om 
underhåll och förbättring för en säker och trivsam lekplats.

Elterm Styrelsen har beställt den årliga genomgången av värmepannorna från Elterm. De 
kommer med eget schema till alla hushåll i slutet av mars – början av april.

TACK! Stort tack till Valberedningen för en trevlig semmelfika i lördags!

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/

  

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

Telefon: ordförande 0762 09 18 30 , vice ordförande  0705 88 81 00
 

mailto:styrelsen@brfvivaldi.org


Instruktion för att ansluta till Boka med mobil

Hämta appen Electrolux Vision Mobile på din mobil.

Kopiera och klistra in adressen https://electroluxhub.com/s0208brfvivaldi  i 
webbläsaren på dator eller surfplatta

Kontakta  ADMIN för uppgifterna Namn och lösenord, 
Logga in

Längst ner på sidan står: Använd mobilen för att boka 
Klicka på den texten
Scanna QR-koden (ett fyrkantigt plottrigt ”märke”) som nu syns, med mobilen.

Appen öppnar sig och klar att använda!

Kontakta ADMIN för användaruppgifter eller om du vill ha hjälp!

Lena Johansson-G, tel 0703 70 79 80
Håkan Nordström, tel 070 928 58 40

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

Telefon: ordförande 0762 09 18 30 , vice ordförande  0705 88 81 00
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