2020 03 29

Vi befinner oss just nu i Sverige och världen i en unik situation. Coronavirus, Covid-19, är
en pandemi som påverkar hälsan hos nära och kära, vardagslivet, arbetslivet, samhället
och ekonomin. Det påverkar oss också i brf Vivaldi och har inverkan på planerade
aktiviteter som du kan se nedan.
Vi följer alla rekommendationer som ges dag för dag, och uppmanar dig att göra
detsamma. Det viktiga är att 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 april 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!
Vårens städdag: Lördag 25 april, kl 11 – 13
Städdagen kommer att vara på datum som bestämt och det kommer att finnas två containrar
som vanligt, en för trädgårdsavfall och en för ”vindsröjning”, på släpkärran kan du lämna
miljöfarligt avfall. Containrarna kommer att stå kvar till måndag morgon.
I övrigt, vårstäda runt din egen bostad och gatan utanför.
Vi avstår från gemensam social samvaro i vår och hoppas alla har förståelse för det.
Föreningens årsstämma: Uppskjuten tills vidare. Närmare besked kommer efter styrelsens
möte i april.
De planerade insatserna från Elterm och Cleanpipe skjuts upp till i höst.
Akuta insatser beställer vi naturligtvis. Kontakta styrelsen i så fall!
Bokningssystemet – debiteringar. Debiteringsmodulen är ännu inte klar. Om du får upp något
belopp i mobilappen, så bry dig inte om det! Vi kommer att tydligt meddela på infoblad när
debitering kommer i gång, och då ska du kunna se i appen vad kostnaderna avser.
Nya medlemmar
Styrelsen välkomnar alla nya boende som just i dagarna flyttat in på 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

