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Styrelsen fortsätter följer alla rekommendationer avseende Covid-19, som ges dag för 
dag, och uppmanar dig att göra detsamma. Det viktiga är att hålla avstånd, värna om våra 
äldre och personer i riskgrupper, inte sprida smitta, jobba på distans där man kan, vara 
hemma om man känner sig det minsta dålig och avstå fysiska möten.

HSB-kontoren håller stängt för besök men är bemannade för telefonkontakt.
Styrelsen har fortfarande möten, men genomför dem digitalt på nätet. 

Vårens styrelsemöte.  25 febr, 25 mars,  22 april, 25 maj
Öppet-hus. 20 febr,  17 mars, 16 april,  20 maj  
På Öppet hus i maj finns vi i styrelsen inte på kontoret som vanligt för att träffa dig. I stället 
är du välkommen att kontakta vem som helst av oss på telefon eller SMS med frågor.
Åsa:  0762 09 18 30
Björn: 0705 88 81 00
Lena: 0703 70 79 80
Birgitta: 0707 78 63 18
Jonas: 0707 81 76 58
Välkommen att kontakta oss!

Föreningens årsstämma: Den 15 juni, kl 19.00
Eftersom vi inte kan samlas som vanligt för gemensamt möte kommer årets årsstämma att 
erbjudas alla som ”poströstning”. Detta är en metod som vi uppmanas använda från HSB 
centralt. Om någon vecka delas Årsberättelsen ut som vanligt i postlådan med inbjudan till 
årsstämma. Ett par veckor före årsstämman får du i brevlådan ett formulär med utgångspunkt
i dagordningen och vid de punkter man ska rösta får du X-markera ditt bifall. Detaljer om när 
och var du ska lämna in din röst kommer tillsammans med formuläret.

Bokningssystemet – debiteringar. Vill du kunna boka i mobilen? Kontakta då någon av ADMIN 
på SMS så får du inloggningsuppgifter och lösenord. Håkan 0709285840 eller Lena 0703707980
Vad gäller Debiteringar, så dröjer det till hösten.

Ekonomi Då föreningen har en mycket god ekonomi med ett transaktionskonto på c:a 6,5 
miljoner, har styrelsen beslutat att omgående sätta över 6 milj till ett räntebärande konto 
inom HSB. 0,2 – 0,25% ränta. Större kostnader kan lyftas därifrån avgiftsfritt när det behövs. 
Styrelsen har också beslutat att i samarbete med vår ekonom på HSB och beaktande av 
Investeringsplanen eventuellt kunna amortera en del på det största av föreningens lån. Vi 
kommer också att bevaka ränteutvecklingen av samtliga lån för att förhoppningsvis kunna få 
bättre ränteläge. Uppgifter om lånen finns i den tryckta Årsrapporten som du får inom kort.
Har du frågor så kontakta Jonas Arnell, tel 0707 817658

Nya medlemmar
Styrelsen välkomnar alla nya boende till Bondegatan! Vi hoppas ni ska trivas i vår förening. 
Har du frågor kan du alltid kontakta någon i styrelsen.

Anmäl dig gärna till vår Facebook grupp, HSB Brf Vivaldi  
Besök vår hemsida,   http://www.brfvivaldi.se/

 Njut av våren!   
Ta hand om varann så klarar vi denna svåra tid tillsammans!

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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