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INFOBLAD JANUARI
Vårens styrelsemöten kommer att hållas på följande datum:
21/2,17/3,18/4 och 12/5.

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.

Rörspolning: Spolarna AB kommer spola våra rör i början av februari. Info om exakt tid 
och datum kommer att gå ut till varje hushåll cirka en vecka innan själva spolningen. 
Varje hushåll ansvarar själv för att Spolarna AB har tillgång till respektive hushåll, genom
att leverera nyckeln förslagsvis till grannen eller direkt till någon av spolteknikerna. 

Målning invändigt av föreningslolokalen: under våren kommer delar av föreningslokalen
att målas invändigt. T.ex duschrummet med omklädningsdel, toaletten och tvättstugan. 
Miljöstationens träplank kommer också att målas.

Återvinningskärl för trädgårdsavfall:
Till vår och sommarsäsongen planeras återvinningskärl för trädgårdsavfall som grenar, 
gräsklipp etc. Vi återkommer med mer info lite längre fram.

Fruktträd och bärbuskar: Styrelsen har fått in önskemål från medlemmar som gärna vill 
ha fler fruktträd och bärbuskar på allmänna ytor i området. Vi tycker att det låter som 
en bra idé och funderar vidare kring detta. Kom gärna med synpunkter! 

Förfrågan från Alingsås kommun om Miniträffpunkt i vår föreningslokal efter Corona-
pandemin:
Alingsås kommun har frågat föreningen om vi skulle vilja låna ut föreningslokalen en 
gång i veckan. Kommunen skulle då ordna träffpunkt för äldre i samverkan med före-
ningen.  Denna träffpunkt skulle i så fall komma igång när Corona-restriktioner etc är 
över. Vi undrar därför om det finns intresse i föreningen för den hör typen av träffpunkt 
och om någon av er medlemmar i så fall skulle vilja vara sammankallande? Om ni är in-
tresserade av detta hör av er!
Årets årsmöte kommer att hållas 30 maj. Mer info och kallelse kommer lite längre fram.

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 
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