
Stallet Oppeby    Nr 8 Oktober 2021

   Årsstämma den 15 december kl. 18.00 i Oppebykyrkan. 

   Det känns bra att vi kan ha en fysisk stämma igen i år. 
   Stämmohandlingarna kommer att skickas ut under november med 
   en bifogad anmälningstalong. Ni som vill delta fyller i denna och 
   lämnar i brevlådan utanför föreningslokalen.

   Påminnelse: Ni kommer väl ihåg den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK)
   med start vecka 43 på gård 1. Därefter gård 2, 3, 4 + 5 i tur och ordning. 

Garage, Carport, Parkeringsplats 
Vi vänder oss till er som ev. har ett garage, en carport eller
en parkeringsplats som ni inte använder. Det har kommit till 
vår kännedom att sådana finns. Var snäll och säg upp dessa 
platser, vi har medlemmar som står i kö för en plats.

Läs gärna skylten i garaget. Det står väldigt tydligt på den
att alla former av verkstadsarbeten är förbjudna, och att det
 finns restriktioner för vad som får finnas förvarad i garagen

   Vi har fått mycket klagomål över att det röks på balkongerna. Tyvärr kan vi inte göra

   något åt detta. Det finns inget som förbjuder rökning på balkonger i lagens mening,
   men man får däremot inte röka i sådan omfattning och på ett sätt att grannarna störs. 
   Om du själv vill röka på din balkong bör du tänka på att grannarna kan få in röken i sin
   lägenhet och bli störda.  -----  Har du besvär med detta, så
   försök att prata med din rökande granne och förklara att det är besvärande och att  
   röken tränger in till dig. Med vänliga ord och diskussioner kan man kommer långt och
   det skapar säkert mer förståelse.

    Till sist men inte minst en liten bedjan, har du rökt ute - ta hand om 
    fimpen. Tyvärr kastas det väldigt många cigarettfimpar överallt.
    Tänk på småfåglarna och även på våra småbarn.

   Till avslut något riktigt glädjande 
   Julmarknadsresa till Taxinge slott.  Detta är ett återkommande 
   arrangemang som Intresseföreningen haft men pga. Covid-19 var 
   det uppehåll 2020 men i år gör de om denna succé. Det är begränsat 
   antal platser och sista anmälningsdag är 8 november, kostnad 150 kr.
   Se anslag i trappuppgångarna längre fram.
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