
Stallet Oppeby    Nr 3 April 2021

       När man har hyrt ett garage finns det vissa regler som måste 

       följas. Det är förbjudet att använda motorvärmare i garagen.

       Reglerna finns uppsatta i alla garage, det är bara att läsa 

       dem och följa dem för allas trevnad och säkerhet.

       Har du problem med garageporten kontakta 
       Johan Wagner på RB: Johan.Wagner@riksbyggen.se 

       Angående parkeringsplatser finns det många som inte 

       används fast de är uthyrda.

       Vi kommer även att ta bort två gästplatser på den nedre 
   parkering för att täcka platsbehovet. Om du inte använder din parkeringsplats så säg upp 

   den, då vi har kö både till övre och nedre parkering.  

   Golven i trapphusen ska grovstädas, så allt som finns i trapphusen SKA BORT, detta gäller

   ALLT. Det är inte tillåtet att förvara sina leksaker i trapphuset eller att ha en matta

   eller annat på golven som gör att städpersonalen inte kan städa. De är inte förpliktat till att

   lyfta eller ta bort det som är i trapphuset.

   I Styrelsenytt nr.2 gjorde vi uppmärksam på att det finns saker/grejer under trappen i entrén

   samt i de gamla soprummen som inte får vara där. Det är naturligtvis helt ok att ställa in

   t.ex. en rullator eller en barnvagn/barncykel i de gamla soprummen eller under trappen

   OBS inte i själva trapphuset, men det är ingen uppsamlingsplats för diverse bråte som har 
   inget där att göra. Efter 31 maj kommer vi att gå igenom dem igen om det finns något 

   annat än det tillåtna så blir det borttaget.

   Som ni säkert har sett har vi skaffat skyddsnät till sandlådorna.

   Eftersom sandlådorna användes mycket av katterna hoppas vi att 

   detta hjälper mot deras toalettbesök så våra barn kan utan hälso-

   risk leka där. Kom ihåg att lägga tillbaka nätet när ni och barnen 
   lämnar platsen. VIKTIGT!!

   Sedan en tid finns ingen bovärd längre i vår förening som ni vet och detta kontor står tomt. 

   Vi tänkte att hyra ut detta rum till medlemmarna om det finns intresse för detta.  

   Hör iså fall av er till styrelsen (kontaktuppgifter se anslag i trapphusen).  

   Är du intresserat av styrelsearbetet så kom och var med och

   anmäl ditt intresse till valberedningen. 

   Av privata skäl har medlem slutat så vi behöver dig.
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