
Stallet Oppeby       God fortsättning på 2022!    Nr 1 januari 2022

  Vid årsstämman 15 december, så valdes en ny styrelse:
  Mats Dellrud (ordförande) Eva Heikki (ledamot)
  Bengt Christiansen (vice ordförande) Augustin Chilian (ledamot)
  Bruno Lavér (kassör) Maritza Lejdemark (suppleant)
  Curt Lundqvist (sekreterare) Peter Strandberg (suppleant)
  Helen Gabrielsson (ledamot från RB) Ida Lindell (suppleant från RB)
  Årsstämman beslutade också att gå vidare med att installera solceller, men avstå från IDM (individuell
  mätning av el). Hela årststämmoprotokoll kan läsas på "Mitt Riksbyggen".

  Information och föreningstelefon 
  Vi kommer framöver ha ett telefonnummer som går till föreningen och som inte 
  ändras när styrelsen byts ut. Telefonnumret är: 0760-06 59 45
  Föreningens e-post är:  stallet.oppeby@gmail.com
  Vi kommer i första hand använda Styrelsenytt och Mitt riksbyggen som informationskanaler från
  styrelsen till er boende. Men om vi behöver komma ut med information snabbt etc, så kommer vi 
  även använda Facebookgruppen och hemsidan. Informationen i portarna kommer också att uppdateras.
  Sussie Ekstrand fortsätter som ansvarig för uthyrning av vår gästlägenhet och föreningslokalen.

  Inomhustemperatur
        Flera boende har haft problem med inomhustemperaturen under hösten. Vissa 
        åtgärder har nu gjorts i undercentralerna för gård 2 och 3 som delvis verkar haft 
        effekt. Vi genomförde en digital enkät i början av januari via vår Facebookgrupp 
        som finns för oss som bor i Stallet Oppeby. Men för att vi ska kunna få en mer 
        heltäckande bild av problemet, så behöver vi din hjälp att fylla i enkäten. Ditt
        svar är lika viktigt oavsett om du har varmt eller kallt i din lägenhet. Har du 
        redan fyllt i enkäten, så behöver du inte göra det på nytt. Antingen fyller du
        i enkäten genom att använda denna QR-kod här bredvid:

  Annars fyller du i den bifogade pappersenkäten och lägger den i vår postlåda utanför föreningslokalen.
  Vi behöver ditt svar senast första februari.
  Tack för att du fyller i enkäten och hjälper föreningen att få fram mer information, så att vi kan vidta
  rätt åtgärder för att alla ska få en behaglig inomhustemperatur!
  Några tips:        - Om ett element är helt kallt, så beror det antagligen på att nålen i termostaten har

fastnat. Vrid på termostaten några gånger eller knacka försiktigt på den.

                            - Om elementet har olika temperatur, varmt upptill och kallt nertill, så beror det 
antagligen på att elementet behöver luftas.

  Laddstolpar
  För att kunna använda våra laddstolpar krävs nu appen InCharge eller en laddbricka. Priset från första
  januari är 4.50 kr per kWh. Vi kommer återkomma med mer information om våra laddstolpar, men du
  får ladda ditt elfordon vid våra laddstolpar även om du inte har parkeringstillstånd. Direktivet är
  tillsvidare till Aimo Park att inte bötfälla fordon utan parkeringstillstånd, eftersom våra boende med
  carport eller garage saknar parkeringstillstånd men också ska kunna ladda sina bilar.

  Installation solceller
  Nästa steg tas nu med den sista delen av utredningen samt projektering och 
  upphandling. Vi håller er informerade om arbetet.

  Uppdatering av taggar
  Taggarna till bastu och motionsrumbehöver uppdateras och lördag 22 januari samt lördag 5 februari
  kl. 14-16, kan ni träffa Sussie vid föreningslokalen och få dem uppdaterade.

Ha det bra   --   Hälsningar styrelsen BRF Stallet Oppeby

STYRELSENYTT


