
Stallet Oppeby    Nr 3 mars 2022

  Tillsammans med detta styrelsenytt     rummen kommer också att behöva

  finns ett informationsbrev om våra     flyttas till dagens källardel för cyklar.

  skyddsrum och vad som händer ifall     Ett Öppet Hus av skyddsrummet på  

  höjd beredskap sker i Sverige.     gård 1 kommer genomföras lördag 

  Alla källarförråd som finns i skydds-     2 april kl 11-12. 

  Vi ber er att läsa igenom informationen i bifogat brev noga.

  Värmesystem och inomhustemperatur

  Det har upptäckts att utomhusgivaren för adresserna Oppeby Gård 47 till 81 varit felplacerad,
  vilket gjort att värmen som gått ut i elementen är ca fem grader lägre hos våra boende där
  än i övriga området. Det kommer sannolikt göra att ni får en mer behaglig och jämn inomhus-
  temperatur framöver. Men det kan vara några veckors inkörningsperiod. Alla som i enkäten
  rapporterat element som inte fungerar korrekt, ska ha fått eller kommer inom kort få ett
  besök av Riksbyggen för åtgärd.

  Innerdörrar i våra skyddsrum och cyklar som inte längre används

  Det står ett stort antal innerdörrar som boende tagit bort ur sina lägenheter och
  ställt i våra skyddsrum. Om ni vill ha dem kvar, ska de placeras i ert eget källar-
  förråd eller tas upp ilägenheten. Vi ber er göra detta senast 25 mars.

   Eftersom nuvarande cykelrummen i gård 2 till 5 kommer 
   byggas om till källarförråd, så kommer cykelrummen istället
   bli i nuvarande skyddsrum. Vi skulle därför vilja rensa bort de
   cyklar som inte längre används. Därför ber vi er märka era 

  cyklar som står i cykelrummen med ert namn, om de ska vara kvar. Om ni vill skänka bort dem, 
  märk dem med "Bortskänkes". Märk dem senast 22 mars.

  Den 23 mars kl. 16-18 intill sophuset på gård 3, så kommer det finnas möjlighet att lämna 
  överblivna cyklar till Silverhojen. Det är ett kooperativ som erbjuder arbetsträning till personer
  som står långt från arbetsmarknaden http://www.silvermanen.nu/silverhojen.  De cyklar 
  i cykelrummen som är märkta med  "Bortskänkes" kommer också lämnas till Silverhojen.

  Öppettid att träffa någon i styrelsen

  På onsdagar mellan kl 17-18 kommer vi ha öppet i vårt styrelserum som finns vid förenings-
  lokalen. Då har ni möjlighet att träffa någon i styrelsen och ställa frågor, skaffa taggar etc.
  Ni kan också passa på att låna och lämna böcker i bokhyllan som finns intill.
  Första onsdagen vi har öppet är 16 mars.

  Hemsidan

  www.stalletoppeby.se  är nu åter i funktion.

  Kom ihåg att lämna kvar lägenhetspärmen i lägenheten när ni flyttar.

  Ha det bra och njut av vårsolen!            Hälsningar styrelsen 

STYRELSENYTT
      Hej alla!


