
Stallet Oppeby    Nr 6 Oktober 2018

      Garagenytt VIKTIGT:
      Hela det övre garageplanet måste vara tömt från 
      bilar från och med fredagen den 26 oktober 07.00,
      då markarbeten och asfaltering påbörjas.
      Området kommer att vara stängt och spärrat till 
      och med fredagen den 2 november.

   Besiktning av byggnationerna kommer att ske den 13 november, varefter ansökan till
   kommunen om ibruktagande inlämnas. Förhoppningen är att vi kan flytta in bilarna och
   skriva hyreskontrakt för dem det angår under sista veckan i november. Närmare besked
   om detta kommer meddelas senare. Därefter och tillsvidare är det fri parkering på det
   nyasfalterade parkeringsområdet, och den tidigare tillåtelsen att parkera på innergårdarna
   och på diverse grönområden upphör att gälla. Ni som har kvitterat ut parkeringskort för
   Kungshems p-platser återlämnar dessa i samband med kontraktsundertecknandet eller
   tidigare. De upphör att gälla den 1 december. På den provisoriska infartsvägen via gång-
   vägen mellan Brf. Stallet och Kungshems fastigheter blir det åter kör- och parkeringsförbud.
   Polis och myndigheter kommer att informeras om detta.

   Det tidigare golvet i motionsrummet har ersatts med nytt och den 
   gamla roddapparaten och likaså gamla och icke EU-godkända
   multimotions-apparaten är ersatta av nya med samma och 
   förbättrade funktioner. Iakttag de bestämmelser som råder när 
   det gäller användandet av utrustningen och så även när det gäller bastun.

 Övernattningsrummet har renoverats med anledning av
 fuktskador orsakade av lednings-läckage.
 Ny kombinerad spis, kyl och diskbänk är installerad.

   En kurs HLR, hjärt- och lungräddning kommer under hösten att anordnas i Riksbyggens
   regi. Närmare besked om tidpunkt kommer.

   Boulebanan har fått ett nytt skåp för förvaring av erforderliga redskap.

   Borttagning av rabatter längs husen under de nedersta balkongerna påbörjad.
   Detta är nödvändigt för att kunna åtgärda dessa balkonger.
   Det är meningen att vid alla uppgångar till entrédörrarna ska rosor planteras.

   Ordinarie årsstämma kommer att avhållas den 28 november.
   Kallelse med stämmohandlingarna kommer.
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