
 

 

EXTRA STYRELSENYTT 

Stallet Oppeby     Oktober 2022 

Tillsammans med detta extra Styrelsenytt finns en vädjan från valberedningen om att anmäla sitt 

intresse till olika uppdrag inom föreningen. 

För information så är gästlägenheten redan fullbokad från 22 december till 2 januari. 

Rastning av hundar på innergårdarna 

Flera boende har kontaktat styrelsen gällande att hundar rastas på innergårdarna och att bajset inte 

alltid plockas upp. Det har också varit problem i kontakten mellan hundar och lekande barn. Vi vill 

åter påminna om att hundar inte ska rastas på innergårdarna och om hunden ändå råkar bajsa så 

plocka upp och släng det i soptunnorna. Om någon ändå missar att ta upp, så kan vi andra hundägare 

som alltid går med hundbajspåsar i fickorna plocka upp och slänga bajset. Det är alltid hundägaren 

som ansvarar för sin hund. 

Fler som hjälper till med uppgifter inom föreningen 

I många andra föreningar anordnas höst- och vårstädning som ett sätt att dels göra fint i området, för 

att göra något tillsammans och som en del att lära känna varandra lite bättre. Om fler engagerar sig 

och hjälper till med olika mindre arbetsuppgifter i föreningen, så skulle vi kunna anordna trevliga 

aktiviteter för oss boende, men även minska kostnaderna och därmed hålla ner våra hyror. Vi har en 

jättefin samlingslokal i föreningen och man skulle t ex kunna ha gemensam fika någon gång i 

månaden, ett gäng som varje vår och höst tvättar av garageportarna osv. Men då behövs någon som 

tar ansvaret för aktiviteten. Hittills är det bara en person som anmält att hen kan hjälpa till med 

adventsfirande på våra innergårdar i samband med uppsättning av julgranarna. Om du kan tänka dig 

att hjälpa till eller vara ansvarig för någon aktivitet inom föreningen, kontakta styrelsen så 

sammanställer vi en lista över vilka aktiviteter som skulle kunna genomföras med hjälp av oss boende 

i föreningen. 

Hyresavierna för september 

Hyresavierna för september i pappersform skickades inte ut till föreningens boende. Enligt 

Riksbyggens leverantör har de skrivits ut, men de hamnade uppenbarligen aldrig i våra 

brevlådor. En påminnelse skickas ut utan extra avgift till alla som ännu inte betalt. Tänk på 

att du alltid kan logga in på mitt.riksbyggen.se och hitta din hyresavi under Hyres- och 

månadsavier. Du kan också välja att få e-faktura eller via autogiro på din internetbank eller 

till kivra eller via e-post. 

 

Årsstämman genomförs måndag 28 november. Kallelse med dagordning och underliggande 

handlingar kommer inom 2-3 veckor. En namninsamling har genomförts gällande gemensamt 

bygglov för inglasning av balkonger. Styrelsen har redan en proposition i ärendet till årsstämman och 

vi har kommit överens med initiativtagaren att vi samordnar det under samma punkt på årsstämman 

och inte kallar till en extra årsstämma. 

Hälsningar styrelsen (Mats, Bengt, Eva, Augustin, Curt, Helen, Peter, Maritza och Ida). 
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