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INFOBLAD DECEMBER
Öppet hus, är inställt tills vidare på grund av corona-viruset. För att komma i kontakt 
med styrelsen var snäll mejla till styrelsen@brfvivaldi.org eller lägg en lapp i brevlådan i
föreningslokalen.

Betr matning av djur och fåglar, på förekommen anledning påminner vi om att inte läg-
ga ut fågelfröer, matrester eller liknande på marken för att mata djur/ fåglar. Matrester,
fågelfröer som läggs på marken drar skadedjur som råttor. Mata gärna fåglar genom att 
hänga upp t.ex frö-automat eller talgboll men lägg som sagt inte fågelmat eller annat på
marken.

Nomor skadedjursbekämpning: Föreningen har haft ett avtal med Nomor som inneburit 
att Nomor satt ut musfällor med gift runt om i området till en kostnad om ca 17000kr 
per år. Nuvarande styrelse gör bedömningen att det är en förhållandevis hög kostnad och
att varje lägenhetsinnehavare utan större ansträngning kan sätta ut musfällor vid behov. 
På det sättet minskar föreningen sina kostnader och behöver inte heller lägga ut gift som
kan skada andra djur. 

Radonmätning: Radonhalten i två av våra hus kommer att mätas inom kort. Berörda lä-
genhetsinnehavare kommer att kontaktas. Övriga hus är redan mätta.

Rörspolning: Spolarna AB kommer spola våra rör i början av februari.

Stöld av bildelar: en av föreningens medlemmar har blivit bestulen på katalysatorn till 
sin bil. Stölden är polisanmäld. Enligt polisen är det troligen beställningsarbete.

Info på föreiningens hemsida: kommer att justeras under våren eftersom den ibland 
upplevs som otydlig och ibland är felaktigt.

Återvinningen: Jul stundar och med det mycket papper och kartong. Tryck till och platt-
ta ut förpackningar etc så mycket ni kan så får vi plats med maximalt i våra återvin-
ningskärl.

Kontakt med oss i styrelsen:
Ni når oss antingen via e-post till styrelsen@brfvivaldi.org
eller genom att lägga meddelande i brevlådan vid föreningslokalen. Om ni har ett akut-ärende kan ni ringa ordförande 
André Dabolins på t 0735-608293 eller vice ordförande Agneta Leander på 0736-698560. 

Daniel, André, Agneta, Birgitta, Björn och Marie 

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!!!
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