2021-05-18

INFOBLAD MAJ
Vårens styrelsemöten har hållits på följande datum:
21/2,17/3,18/4 och 16/5. (Ändrat datum från 12/5 till 16/5)
Renovering lekplats:
Lekplatsen har nu renoverats och vi har fått nya lekredskap och också nytt underlag vid
lekplatsen.
Boulebana:
Vår boulebana är nu också färdig och vi kommer att ordna grillplats i anslutning till boulebanan.
Vildsvin:
Vid problem med vildsvin på tomten eller invid tomten, vill kommunen att lägenhetsinnehavaren direkt kontaktar viltvårdare via e-post till ”viltvard@alingsas.se”. Då får jägare i kommunen information om vart dom finns och det kan lättare göras specifika
punktinsatser. Ju fler som hör av sig när man ser dom, ju mer sannolikt kommer en jägare kunna göra en insats i vårt område
Problem med möss:
Föreningens försäkring hos Länsförsäkringar innebär att Aniticimex åtgärdar skada av
möss när den väl uppstått. För att få ett förebyggande skydd kan man anlita Nomore
men detta är dyrt för föreningen. Ett annat sätt är att sätta ut musfällor. Vi i styrelsen
har diskuterat fram och tillbaka och kommit fram till att musfällor är det bästa alternativet och vi kommer att dela ut musfällor till alla som vill ha utan kostnad. Om du vill ha
musfälla/ musfällor var snäll kontakta styrelsen så fixar vi detta.
Skötsel av grönytor:
Bjärkanders trädgårdstjänst sköter vår grönytor och klipper gräset. Om det börjar regna
under gräsklippningen så gör man avbrott i gräsklippningen och klipper färdigt när det
slutat regna.
Speciellt tack till Sture och Håkan som jobbat för föreningen under det gångna året.
Sture tar hand om allt tekniskt som underhåll av maskiner, problem med pannor etc.
Håkan har skött snöröjningen. Sture får för sin insats en fast summa om 7000 kr per år
och Håkan får timersättning under vintersäsongen. Stort tack!!!
• 5 /6 kl 10.00 konstituerande möte med nyvald styrelse
Ha en fin sommar alla!!!
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.

