
Stallet Oppeby    Nr 1 Januari 2019

  Den nya styrelsen har haft sitt första ordinarie möte, och dess sammansättning som fast-
  ställdes på konstituerandemötet den 11/12 2018 framgår av den nya trapphusinformationen. 

         Enligt stämmobeslut skall styrelsen ansvara för att nya medlemmar får det
         välkomnandet och den informationen om vad som gäller beträffandet använ-

         dandet av dom gemensamma faciliteterna som varje ny medlem har rätt att 
  kräva. Efter det sedvanliga beskedet från RB om när ny medlem förväntas flytta in kontaktas
  vederbörande och välkomnas till expeditionen för information. När det gäller information om
  hur tvätt- och torkrum fungerar och disponeras anser vi att det bästa är att någon granne på
  gården tar sig an detta. Direkt har vi fått två medlemmar på gård 1 och 5 som anmält sig.
  Vi efterlyser någon medlem på gårdarna 2, 3 och 4 som vill åta sig detta.
  Det är ett bra sätt att skapa kontakt medlemmar emellan.

  För ansökan om eventuell ersättning vid skada på fönsterglas eller 
  hushållsmaskiner kontakta Länsförsäkringar Sörmland 0155-48 40 00.
  Uppge föreningens reg. nr 719000-4460 samt vårt försäkringsnummer 63454.

            Några ord om våra nya garage: De få klagomål som inkommit har
            vidarerapporterats till Riksbyggen, eftersom det totala projektet 
            fortfarande pågår. Frågor har inkommit om fjärrstyrda portöppnare,

            och intresserade garagehyresgäster som redan har "flyttat in" på 
            övre planet såväl Ni som har bokat garageplats på nedre planet kan

  kontakta Rolf 0704-44 75 54 om eventuella önskemål. Ett generellt beslut om tillåtelse för 
  egna installationer har tagits i styrelsen under förutsättning att hyresgästen tar det fulla
  ansvaret för såväl installation som underhåll och demontering vid uthyrningens avslut.
  Kostnaden beräknas bli ca 5000:- inkl. montering per garage och 5 års garanti.
  Ett beslut om vad som får finnas och vad som får göras i garagen har också tagits och
  resultatet kommer att framgå av anslag i garagen.

  Samtliga parkeringsplatser på det övre planet är nu reserverade och vi väntar på p-kort 
  från Q-park. Du som ev. missade önskemålet att hyra garage eller parkeringsplats på nedre
  området får härmed en ny chans. Hör av dig direkt till Rolf eller till expeditionen.
  Det finns ett flertal platser lediga.

Soprummen kommer inom kort att vara låsta, men lägenhets-
nyckeln passar.
Det är tråkigt att i varje "Styrelsenytt" behöva påpeka att det 

  körs för fort när man "måste" köra in med bil på innergårdarna. Det är bara 
  en tidsfråga innan något allvrligt händer. SKÄRPNING!

Hälsningar Styrelsen
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God fortsättning på det nya året!


