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Vårens styrelsemöte. 24/1, 26/2, 26/3, 23/4, 9/5
Vårens städdag: lördag 27/4, kl 10 – 13
Föreningens Årsstämma: Torsdag 16/5
Öppet-hus i vår! 16/1, 21/2, 19/3, 16/4 samt 2/5, kl 19 - 20

Kom på Öppet Hus och träffa Håkan Nordström, föreningens ordförande, på expeditionen i
kvartersgården! Då kan du ta med frågor och undringar över stort och smått eller kanske
bara sitta ner för lite samspråk.

Få föreningsinformation till din e-post?

Om du vill få föreningsinformation, som exempelvis Infobladet eller inbjudan till årsmöte,
till din e-postadress i stället för i brevlådan så skicka ett mejl till Håkan:
hakan@brfvivaldi.org
Du måste också ange ditt gatunummer för att du inte ska få i brevlådan också.
Detta är helt frivilligt, och du som inte vill lämna din e-postadress kommer precis som förut
att få information i din brevlåda.
Den 25 maj 2018 trädde GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft, som är en ny
EU-förordning. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PUL). Bland annat skärps
kraven på hur företag och andra organisationer får behandla dina personuppgifter. Även epost räknas som personuppgift.
Föreningsmedlemmars e-postlista med adress kommer endast att finnas på styrelsedatorn
och adresserna ska bara användas för föreningsinformation. Denna information delas också
ut i brevlådan till de hushåll som vill avstå från att lämna e-postadress.
Föreningen hanterar inga andra personuppgifter för dig som medlem. Alla sådana uppgifter
finns lagrade centralt i HSB Göteborg. Där kan du ta del av vilka uppgifter som finns rörande
dig.

Bordtennisbordet

Bordtennisbordet är nu svetsat och lagat av Sture och Björn och går att öppna lätt igen.

Städdag
Snart är det dags! Lördagen den 27 april, kl 10 – 13.

Det kommer att finnas två containrar på plats, en för trädgårdsavfall och
en för grejer du behöver bli av med, dessutom släpkärran för farligt avfall.

Och så serveras fika till alla!
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För alla medlemmar

Facebook grupp: HSB Brf Vivaldi och hemsida: http://www.brfvivaldi.se/
Kontakt för frågor, synpunkter, förslag
Mejla: styrelsen@brfvivaldi.org Brev: Brevlåda i kvartersgårdens entré
Telefon: ordförande 0708-90 74 63 , vice ordförande 0708-90 74 62

