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Styrelsenytt BRF Stallet Oppeby december 2022 
Hej alla medlemmar i BRF Stallet Oppeby! 

Nu har vintern och kylan kommit till oss och halkan är på gång! Ta det extra försiktigt på våra 

innergårdar, om ni måste köra med bil där. 

 

Årsstämman 
Vi har ännu inte fått protokollet från årsstämman, så vi återkommer med ett extra Styrelsenytt under 

mellandagarna som innehåller mer information från årsstämman och de beslut som fattades då.  

Det blev en spännande omröstning om vilken föreningslogga som skulle väljas och den slutade faktiskt 

oavgjord mellan de två första alternativen. Efter omröstning inom styrelsen, så valdes den logga som nu 

finns i detta Styrelsenytt. Ett stort grattis och tack till Christel Eriksson som skapat den vinnande 

föreningsloggan! 

 

Nya styrelsen 
Vi kommer presentera styrelsen närmare framöver. Uppdaterad information i trapphusen är på gång. I 

nya styrelsen ingår: 

Peter Strandberg (ordförande), Bengt Christiansen (vice ordförande), Carin Björlingh (kassör), Mats 

Dellrud (sekreterare), Maritza Lejdemark (ledamot), Augustin Chilian (ledamot), Helen Gabrielsson 

(ledamot Riksbyggen), Tarja Viitanen (ersättare), Mary Eriksson (ersättare), Bertil Öhberg (ersättare), 

Gurli Andersson (ersättare) och Cecilia Dahlin (ersättare Riksbyggen). 

 

Adventsfirande 
Ett hundratal glada boende deltog i adventsfirandet på våra gårdar, när vi fikade tillsammans och tände 

ljusslingorna i julgranen på våra innergårdar. Det kändes väldigt positivt och många har föreslagit att vi 

håller fler gemensamma träffar på våra innergårdar. Ett stort TACK till alla ni som hjälpte till att 

arrangera adventsfirandena! 

 

Hög vattenförbrukning 
Tyvärr hade vi fått fel information från Riksbyggen och problemet med för hög vattenförbrukning gällde 

inte gård 5 utan gård 4! Efter att vi upptäckt att vi fått fel information, så tog det bara någon halvtimme 

att hitta problemet. Om ni ska vara borta en längre tid så kan det hända att det blir lite lukt från 

vattenlåsen, men att sätta på vattenkranen är inte en lösning. Risken för översvämning är stor och 

förbrukningen av rent dricksvatten är helt onödig och ett resursslöseri. När du öppnar en kran och låter 

den rinna som i det här fallet så spolas cirka 8 000 liter dricksvatten per dag ut i avloppet. Under de 

senaste månaderna har i genomsnitt mer än 8 000 liter per dag och alltså mer än en miljon liter 

dricksvatten bara stått och runnit ut till ingen nytta. Förutom risken för översvämning och de 
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vattenskador som det innebär, så har också vi medlemmar i föreningen behövt betala mer än 37 000 kr 

för dricksvatten som inte använts utan bara runnit ut i avloppet. En kran som står och strilar med en 

sytrådstunn stråle förbrukar ungefär 1 000 liter vatten på ett dygn. Om ni har rinnande toaletter, 

droppande kranar etc, så se till att åtgärda dem! 

 

Parkeringstillstånd 
Parkeringstillstånden brukar så här års bytas ut mot de tillstånd som ska användas kommande år. Under 

början av 2023 kommer det nuvarande parkeringstillståndet för 2022 gälla. Det gäller fram till ett nytt 

parkeringstillstånd skickats ut och den informationen kommer också Aimo Park veta om. Ifall någon 

skulle få parkeringsböter på grund av detta, så ska ni kontakta styrelsen. 

 

Invigning 14 januari 
Lördag 14 januari kl 13-15 har vi invigning av vårt nya hobbyrum på Oppeby Gård 5B samt visning av 

gästlägenhet med ny dusch och vår föreningslokal med mera. Alla är välkomna att komma och ta en titt 

och för att fika och prata med oss i styrelsen. Ett tack till Per som för en mindre kostnad överlät all 

utrrustning till föreningen från sin snickerverkstad. Ett extra tack till Jan-Erik och Ann-Britt som fixat i 

ordning hobbyrummet, så att det efter invigningen kan börja användas av oss medlemmar! 

 

Nyheter i korthet 
- Äntligen är föreningens OVK (obligatoriska ventilationskontroll) godkänd! 

- Ett stort tack till de avgående styrelseledamöterna Eva Heikki och Curt Lundqvist samt 

valberedare Sussie Ekstrand för det arbete ni gjort för föreningen! 

- Styrelsen har nu jul- och nyårsstängt på tisdagar kl 16.30-17.30 i styrelserummet på Oppeby 

Gård 5B. Vi öppnar åter tisdag 17 januari och kommer sedan ha öppet varannan tisdag udda 

veckor, eftersom antalet besökare varit få den senaste tiden. Den 17 januari har vi också öppet i 

vårt nya hobbrum. 

- Eva Heikki fortsätter som huvudansvarig för uthyrning av gästlägenhet och föreningslokal. Vid 

bokning ring: 0760-091455 eller e-post: bokning.stallet.oppeby@gmail.com  

 

Nu önskar vi alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt 2023! 

 

/Styrelsen (Peter, Bengt, Maritza, Augustin, Mats, Carin, Helen, Tarja, Mary, Bertil, Gurli och Cecilia) 
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