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  Värmesystem och inomhustemperatur

  Stort tack till alla som svarat på vår enkät (189 stycken)! Det har gett oss ett bra underlag för 
  hur vi ska gå vidare. De större problemen verkar finnas på gård 2 och 3, där kommer vi nu gå
  vidare med att undersöka vilka åtgärder som krävs tillsammans med Riksbyggen. Det finns
  några lägenheter på andra gårdar som också har stora problem. Vi kommer att kontakta er 
  för att försöka åtgärda dem.

  Renovering av balkonger

  Det har nu genomförts besiktningar av ett antal balkonger och vi 
  inväntar nu utlåtandet för att veta hur vi ska gå vidare. Ni som tänkt 
  glasa in era balkonger till våren måste vi tyvärr göra besvikna och 
  be att ni avvaktar tills renoveringen är genomförd.

  Installation av disk- eller tvättmaskin och avstängning av vatten

  Vi vill verkligen rekommendera er att anlita yrkesmässig kompetens vid installation av disk- 
  eller tvättmaskin och att vattnet stängs av under arbetet. Det är så oerhört tråkigt för den
  som drabbas av vattenskador som kan ge problem i flera månader och även drabba dina 
  grannar. Gör så här när ni ska genomföra arbeten som innebär att vattnet ska stängas av:

       1.  Boka in med Riksbyggen att nyckel ska hämtas på deras kontor på Bagaregatan.
       2.  Den hantverkare ni anlitar kan hämta och lämna nyckeln för avstängning, men ska 
            uppge ditt namn och adress för kontroll.
       3.  Om avstängning behöver göras med kort varsel, så kan ni kontakta någon i styrelsen
            och be att vi kommer och stänger av vattnet (om vi har möjlighet).
       4.  Informera alltid dina grannar i god tid att vattnet kommer vara avstängt under en viss tid.

  Hemsidan www.stalletoppeby.se
  Just nu går det inte att uppdatera hemsidan med ny information,
  men vi håller på att kolla upp orsaken.
  Vi lägger ut information på Mitt riksbyggen och vid behov också
  i Facebookgruppen.

  Bokhylla i föreningslokalen

           På initiativ av ett par boende, så finns nu en bokhylla utanför förenigslokalen, 
           där du kan lämna en bok och ta en annan för att läsa. Invigning blir lördag
           26 februari kl. 11-12, då du kan komma och lämna böcker så att vi fyller upp
           bokhyllan med spännande och intressant läsning. Självklart kan du också ta
           med dig böcker hem för att läsa. Du har också möjlighet att träffa oss i styrelsen
           och ta en fika tillsammans med oss och övriga boende!

  Vi tar gärna emot fler förslag på hur vi kan göra det trevligt eller underlätta för oss som
  bor här i Stallet Oppeby.  

STYRELSENYTT
      Hej alla!
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