
Stallet Oppeby    Nr 8 augusti 2022

  Inglasning balkonger
  2016 gjorde Riksbyggen en gemensam 5-årig bygglovsansökan gällande inglasning av balkonger för 
  våra fem fastigheter. Något gick snett i kommunikationen mellan Riksbyggen och dåvarande styrelse 
  för det har nu visat sig att ingen boende har fått ett slutbesked av kommunen för sin inglasning och
  får egentligen inte använda balkongen. Alla som glasat in sin balkong mellan 2016 till maj 2021 måste
  kontakta styrelsen omgående med kopia på faktura eller liknande som visar att inglasningen har
  gjorts inom denna tidsperiod. Vi kommer samla ihop alla underlag och kommunen kommer eventuellt
  kunna ge ett slutbesked för alla inglasade balkonger samtidigt.

  Nyheter i korthet:
   * Anbuden för installation av solceller kommer öppnas 7 september. En option har
      lagts till om batterilagring, eftersom en grannförening fått nej från Vattenfall att
      koppla upp sig mot elnätet i nu läget. Tyvärr kan vi inte få besked av Vattenfall i förväg, utan det
      måste göras av den entreprenör som vi beställer jobbet av. Mer information kommer.

   * Det kommer placeras paketboxar intill miljöhuset vid infarten gård 3. Det kommer dels finnas 
      paketbox för Post Nord, men även för övriga bolag.

   * Styrelsen ber att ni som bor på nedre botten och har balkonggolv som är i dåligt
      skick eller som planerar att glasa in er balkong, ska kontakta oss och uppge 
      lägenhetsnummer samt kontaktuppgifter så snart som möjligt. Vår förhoppning 
      är att arbetet startar under hösten och vi behöver då åtgärda balkongerna i prioritetsordning. 

   * Vi öppnar åter möjligheten att träffa styrelsen en gång i veckan, men denna gång på tisdagar
      mellan kl. 16.30 och 17.30 i styrelserummet OG 5b. 

   * En parkeringsstrategi har tagits fram och det första steget med ett beslut om bl. a
      ny köhantering har fattats. Vi återkommer med mer detaljerad information om 
      detta. Parkeringsstrategin är uppdelad i tre steg och de två övriga stegen kommer
      beslutas av årsstämman.

   * De nya förråden är nu uppbyggda i cykelkällardelen på gård 2-5. Vi ska nu fixa belysningen och sedan
      kommer de som berörs kunna flytta sina saker från förråden i skyddsrummen till sina nya förråd.
      Vi återkommer till dem det berör.

   * Vår förening Stallet Oppeby har ingen logga. Det skulle vara väldigt trevligt om någon i föreningen
      kunde skapa den. Lämna in ert förslag till styrelsen senast 10 september.

          Styrelsen
Mats, Bengt, Eva, Augustin, Curt, Helen, Peter, Maritza och Ida

  STYRELSENYTT
 Hej alla!

  Hoppas att ni alla haft en skön och avkopplande sommar!

 Ha en skön avslutning på sommaren!


