SEPTEMBER
Hej!
Styrelsen har under sommaren hållit ett konstituerande styrelsemöte och 2 ytterligare ordinarie
styrelsemöten. Vi har också hållit ett arbetsmöte. Resterande styrelsemöten under hösten kommer
att hållas:
Söndag 13/9, kl 19.00
Onsdag 14/10, kl 19.00
Söndag 22/11, kl 19.00
Onsdag 9/12, kl 19.00
Öppet hus tider och vem av oss ni träffar:
Torsdag 3/9, kl 19-20. Ni träffar Birgitta
Onsdag 7/10, kl 19-20. Ni träffar Björn
Onsdag 18/11, kl 19-20. Ni träffar Agneta
Onsdag 2/12, kl 19-20 Ni träffar André
Brandskydd:
För några år sedan delade föreningen ut brandsläckare till alla hushåll. För att de ska fungera måste
man vända dem en gång om året. Om brandsläckaren fortfarande fungerar ger den ifrån sig ett
kluckande, rinnande ljud inifrån när man vänder på den. Att ha brandsläckare i lägenheten är inget
krav. Det är dock krav på att varje lägenhet har brandvarnare och det är lägenhetsinnehavaren som
ansvarar för att lägenheten har brandvarnare.
Inventering av föreningens nycklar:
Eftersom det fattas nycklar till gemensamhetsutrymmen och inte heller finns kvittenser på
utlämnade nycklar eller register över vilka nycklar som finns och vem som har dem, håller vi på och
inventerar alla nycklar som går till föreningsgemensamma utrymmen för för att göra ett
nyckelregister kopplat till kvittenser för att ha koll på vilka som har vilka nycklar.
Om någon av er medlemmar har nycklar som går till föreningens gemensamma utrymmen
t.ex förråd eller föreningenslokalen skulle vi därför vilja be er kontakta styrelsen.
Vi tittar också på kostnad för att byta ut lås för allmänna utrymmen eftersom nycklar är på vift.
Höstens städdag:
blir helgen 7-8 november.
Det kommer att finnas containrar för skräp och trädgårdsavfall etc som vi brukar ha. Mer info
kommer längre fram.

Parkering inom området:

Det är ok att parkera inom vita markeringar. De områden som är markerade med streckat gult
innebär att man inte får parkera på markeringen. De gula markeringarna har lagts ut på ytor inom
området där parkerade bilar hindrar eller försvårar framkomlighet för t.ex ambulans och brandbil.
Överskott i föreningens ekonomi:
Vi har ett stort överskott i föreningen och vi håller på och tittar hur pengarna antingen kan placeras
eller användas till att amortera. Vi återkommer med info längre fram.
Extra föreningsstämma under hösten:
Eftersom valberedning inte valdes vid ordinarie stämma i våras måste föreningen hålla extra
stämma för att välja valberedning. Är du intresserad av att vara med i valberedningen, hör av dig till
styrelsen!
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
Hör gärna av er med frågor, synpunkter eller annat ni vill ta upp!

Ha en fin höst!!!
André, Agneta, Birgitta, Björn och Marie

