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  Tillsammans med detta styrelsenytt finns information om uppdaterade köregler för våra fordons-

  platser samt information om nya kontaktuppgifter vid bokning av gästlägenhet och samlingslokal. 

  Renovering av balkonger
  Vi har tidigare informerat om att balkonggolven på nedre plan ska renoveras. 
  Det underlag som tidigare tagits fram visade sig baseras på att balkongerna skulle 
  byggas ut, vilket viinte får göra. Därför kommer vi inte gjuta en betongplatta som är både dyrt och 
  svårt att genomföra för inglasade balkonger. Istället kommer material fyllas på och markplattorna 
  läggas om och de som vill kan välja till trätrall. Även jord och singel kommer fyllas på utanför de bal-
  konger som behöver det. De hussocklar som spruckit ska också åtgärdas. De portnummer som prio-
  riteras först är OG 15-19, OG 77-81 och OG 133-137. Vi kommer lämna detta arbete till Riksbyggen
  och deras entreprenörer.
  Ett 10-tal balkonger på övre plan som rapporterat skador kommer att få besök under de närmaste
  veckorna och information delas ut till berörda.

  Solceller
   Vi kommer nu ge Riksbyggen i uppdrag att gå vidare med en entreprenör för att
   installera solceller. Anbudet är något dyrare än budgeterat, men samtidigt har

   elpriset ökat så mycket att vi kommer tjäna in kostnaden för installationen lika
  snabbt som planerat. Det finns i dagsläget inte en tillräcklig bra batterilagring för flerfamiljshus, så 
  vi kommer inte beställa det.

  Nya hyror för garage, carport och husvagnsplats
  Från 1:a oktober kommer följande månadshyror gälla för våra fordonsplatser för att täcka ökade 
  kostnader för räntor etc:

   *  Varmgarage höjs från 400 kr till 450 kr.
   *  Carport höjs från 250 kr till 275 kr.
   *  Plats för husbil/husvagn höjs från 150 kr till 250 kr.
   *  Kostnaden förparkeringsplatsern är fortfarande 50 kr per månad, eftersom vi till årsstämman
      kommer lägga fram ett förslag som gäller parkeringsplatserna.

  Följande har också beslutats:

   *  De som använder sitt varmgarage som förråd kontaktas och om de inte kan visa att de kommer
       användas som garage för fordon, så sägs kontrakten upp.
   *  Parkeringsplatsen som är reserverad för gästlägenheten tas bort och görs om till en parkeringsplats 
       för boende.
       Den som hyr gästlägenheten får ett parkeringskort och kan använda besöksparkering, parkera längs
       gatan eller på uppfarten till Oppeby Gård 5 (utanför gästlägenheten). 
       Aimo park informeras om detta. 
   *  Från 15 oktober sänks priset per kwh för laddning vid våra laddstolpar från 4.50 kr till 3.50 kr,
       för att det bättre ska stämma överens med andra bostadsrättsföreningars prissättning och få fler
       att ladda hos oss. Vi har ett fast pris för elen per kwh som är betydligt lägre än 3.50 kr, så vi kommer
       ändå täcka kostnaden för InCharge samt betala av en summa per månad för investeringen av 
       laddstolparna.
   *  Vi kontaktar kommunen och ber om att det införs parkeringsförbud på gatan längs med trottoaren
       mellan busshållplatsen och infarten till gård 1, så att parkering på båda sidor av gatan inte tillåts. 
       Detta för att minska risken för olyckor samt förbättra framkomligheten för snöröjning och 
       busstrafiken.

Vänd !

  STYRELSENYTT
 Hej alla!



  Bokning av gästlägenhet och samlingslokal
          Det nya telefonmumret för att boka gästlägenhet
          eller samlingslokal är 0760-091455. Du kan även boka
          via e-post: bokning.stallet.oppeby@gmail.com
          Vi ber dig att inte ringa för att boka efter kl. 21 på
          kvällen eller före kl. 08 på morgonen.

  Priset per dygn för att hyra gästlägenhet eller samlingslokal höjs från 200 kr till 250 kr och gäller
  bokningar som görs från 1 oktober 2022.
  Vid avbokning inom 48 timmar före att gästlägenheten ska hyras, så betalas inte hyran tillbaka.
  Hyran ska betalas i samband med bokning. Önskvärt är betalning via swish och i andra hand 
  banköverföring. Kontanter ska undvikas. Dessa regler gäller även bokning av samlingslokalen.

  Julgranar
  Det är tradition och trevligt med julgranar på våra innegårdar. Däremot är kostnaden för dessa
  julgranar väldig hög, drygt 100 000 kr. Förutom inköp av de höga julgranarna, så krävs tre personer
  från Riksbyggen och hyra av skylift för att sätta upp och ta ner julgranar samt belysning. 

  Vi kommer därför köpa in mindre julgranar som vi själva kan sätta upp. Samtidigt med att vi sätter 
  upp julgranen på respektive gård, så gör vi ett litet adventsfirande med glögg och tilltugg. Vill du
  vara med och hjälpa till att anordna adventsfirandet på din gård, så ber vi dig kontakta styrelsen. 

  Nyheter i korthet:

   *  Vi har köpt in reflexvästar som tydligt visar att vi kommer från 
       BRF Stallet Oppebys styrelse.

   *  En ny tvättmaskin köps in till gård 4. Den service av tvättstugorna
       som genomfördes i augusti visar att en del av vår utrustning
       behöver åtgärdas, bl a flera torktumlare. Detta kommer genomföras
       under hösten.

   *  En av propositioner som styrelsen kommer ta upp på årsstämman gäller det gemensamma

       bygglovet för inglasning av balkonger. Vi vill berätta hela den ganska krångliga och kostsamma  

       historien. Sedan får årsstämman ta ställning till om vi ska fortsätta med ett gemensamt bygglov 

       framöver eller inte.

   *  Flera har uppmärksammat att hyresavierna ännu inte kommit för oktoberhyran.

       Hyresavierna ska skickas ut varje månad från och med nu och skulle ha skickats ut 3 september.  

       Har du ännu inte fått hyresavin, kontakta Riksbyggen på telefon 0771-860 860 och be att de

       skickar avin på nytt. Stort tack för din hjälp!
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