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     Först vill vi i styrelsen tacka samtliga för en välbesökt årsstämma.

     Att vi kunde använda kyrksalen vid förhandlingarna lade som alla 
     förstår en viss sordin på anförandena och det behövdes när speciellt 
     valförrättning skedde och altanproblematiken kom upp igen.

   Så har vi då äntligen kunnat ta de nya garagen och carporten på det övre planet i bruk.

   För er som vid nyckelkvitteringen missade att ta med sig bruksanvisning för porten finns 
   den att hämta på expeditionen. Bestämmelser om hur garaget får användas kommer att
   sättas upp i samtliga garage. Om Du upptäcker något som är fel eller inte funkar som det
   skall så kontakta vår ordförande Rolf.

   När det gäller parkeringsområdet på övre planet så blir detta reserverat för
   boende på Oppeby Gård 57-137, alltså gård 3 till 5. Till dessa som haft önske-

   mål om parkeringsplats kommer Q-park-kort att utlämnas inom kort. Det
   första kvartalet 2019 kommer att vara avgiftsfritt, men parkering utan kort
   kommer att bötfällas av Q-park. Det finns ett fåtal platser kvar att tillgå.

    Även om nu trafikintensiteten har avtagit på våra innergårdar så körs 
    det alldeles för fort när man har behov att köra in till porten. 

    "Krypfart" betyder max 7 km/tim, och det har på senaste tiden flyttat in 
   ett antal barnfamijer som skall kunna släppa ut sina barn utan påkörningsrisk.  

   Styrelsen vill också påminna om att de sopcontainrar som reserverats för 
   tidningspapper har kommit till för att de medlemmar som inte har bil, 

   och måste gå till sopstationen vid ICA Knuten för att bli av med sitt papper.
   Skärpning bilägare!!!

           Slutligen vill vi informera om att föreningen från och med 1/1 2019 
           är försäkrad i Länsförsäkringar Sörmland med samma villkor som

   tidigare försäkringen i Folksam (via Proinova och Riksbyggen).
   En premiereducering på ca 70.000:- per år.
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