2021-04-21

INFOBLAD APRIL
Vårens styrelsemöten kommer att hållas på följande datum:
21/2,17/3,18/4 och 16/5. (Ändrat datum från 12/5)
STÄDDAG 25-25 april
Containrar kommer att finnas på plats vid vändplatsen precis som vanligt men pga corona-pandemin samlas vi inte för att arbetar ihop. Men städa gärna i anslutning till ditt
eget hus, tex. sopning av gatan eller rensning av gemensamma rabatter etc.
Återvinningskärl för trädgårdsavfall:
Återvinningskärlen är på plats men tyvärr väldigt fulla. Det beror att tömningen av kärlen varannan vecka inte börjar förrän nästa vecka.
Solceller:
Styrelsen har fått in frågor från flera hushåll beträffande montering av solceller på t.ex
tak. Vi har samrått med HSB Göteoborg och fått rådet att inte tillåta montering av solceller eftersom taken inte är konstruerade för att bära solceller och eftersom det kan
ställa till problem när taken ska renoveras. Styrelsen tycker att det är en viktig fråga
och tittar därför vidare på hur vi skulle kunna använda oss av solceller i föreningen som
helhet. Vi återkommer längre fram med mer info.
Renovering lekplats:
Lekplatsen kommer att renoveras och vi kommer att få lite nya lekredskap etc. Eftersom
sanden ska bytas ut är alla medlemmar välkomna att hämta sand på lekplatsen. På det
sättet får vi hjälp att bli av med en del av sanden. Ni som hämtar sand; var snälla börja
gräv vid gungställningen! :-)
Vildsvin:
Vi har fått besök av vildsvin i några av våra trädgårdar. Strylesen har kontaktat kommunen och vi har en pågående dialog om hur man skulle kunna lösa problemet.
Tomtgränser:
Styrelsen kommer att lämna ut en karta där det finns information om hur varje lägenhetstomtgränser ser ut. Vi återkommer om detta.
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

