2021-10-13
Höstens styrelsemöten kommer att hållas på följande datum: 10/11, 8/12
Städdag 23/10 klockan 10.00
Vi kommer att samlas klockan 10.00 utanför kvartersgården den 23 oktober och hjälpas åt
att sköta våra gemenskapsytor. Grillen kommer att tändas klockan 12 och vi bjuder på
något ät och drickbart. Varmt välkomna!
Nytt domännamn vid bokning via app/web
Electrolux uppdaterar bokningen av våra gemensamma tjänster. Det gör att alla som
använder appen Vision MOBILE eller webbplatsen för att boka kommer behöva ändra
webbadressen från elektroluxhub.com till cshub.epr-apps.com. Det är endast
domännamnet som behöver ändras, den övriga adressen i adressfältet skall vara
oförändrad. Instruktion ligger på hemsidan under Boendet > Boka och Hyr.
Tippning
Vi vill passa på att påminna om att det inte är tillåtet att tippa trädgårdsavfall i skogen
nedanför lekplatsen, använd i stället gärna våra kärl för trädgårdsavfall eller spara ditt
avfall till städdagen då det kommer finnas en container att lägga avfallet i.
Snöröjning
Snöröjningen är löst för kommande vintersäsong av en person i föreningen. Tack!
Vid skador och olyckor i lägenheten, vad säger stadgarna? Ansvarsfördelning
Stadgarna skrevs om 2011, så om någon har en version av denna i sin huspärm eller på
annat ställe, kolla så att ni har den aktuella versionen. Stadgarna går även att hitta på vår
hemsida, under rubriken ”Om föreningen” i huvudmenyn.
I detta infoblad skickar vi även med ett utdrag ur stadgarna som en vänlig påminnelse vad
som står under Bostadsrättsfrågor (§30-39).
Ängen
Ett område av gräsmattan nedanför blåa längan, där den tänka ängen kommer att
anläggas, kommer att avgränsas under hösten och framåt. Detta innan arbetet kommer att
sättas i gång i vår. Mer information kommer längre fram.
Nya styrelsen
vi hälsar Jasmine välkommen som ledamot och Katarina välkommen som suppleant.
Vi önskar alla medlemmar en fortsatt fin höst!
André, Agneta, Birgitta, Björn, Daniel och Jasmin

Kontakt för frågor, synpunkter, förslag
Mejla: styrelsen@brfvivaldi.se Brev: Brevlåda i kvartersgårdens entré
Telefon: ordförande 0735 608 293 vice ordförande: 0736 698 560

