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Extra styrelsenytt BRF Stallet Oppeby mars 2023 

Hej alla boende i BRF Stallet Oppeby! 

Nu har vintern kommit tillbaka och med den risk för halka. Hur tycker ni snöröjningen fungerat 

denna vinter? Ring eller maila och berätta vad ni tycker. 

 

Vi delar ut ett extra styrelsenytt denna månad, eftersom det förra ägnades helt åt 

parkeringsstrategin. 

 

Inglasning av balkonger 
På årsstämman beslutades att vi ska ansöka om gemensamt bygglov för inglasning av balkonger 

för respektive gård, om det finns boende som vill glasa in sina balkonger. Om ni redan beställt 

inglasning eller kommer glasa in er balkong i år eller 2024, så kontakta styrelsen och meddela 

oss detta. Ni får då ett formulär som ni fyller i och förbinder er att glasa in er balkong inom två 

år. Ett gemensamt bygglov för inglasning av balkonger kostar ca 14 000 kr per gård och gäller i 

fem år, förutsatt att någon gjort en inglasning inom två år. Om ingen på gården gjort en 

inglasning inom två år, så fortsätter inte bygglovet att gälla de fem år som det gemensamma 

bygglovet egentligen avser. Då har föreningen betalt 14 000 kr till ingen nytta, vilket hände för 

tre av fem gårdar under det gemensamma bygglovet 2016-2021. Det vill vi inte ska inträffa 

igen. 

 

Parkeringsstrategin 
Stort tack till alla som redan lämnat in ert formulär gällande parkeringsplats! Sista dagen för att 

lämna in formuläret var 12 mars, men har du ännu inte gjort det, så ber vi dig göra det snarast. 

Logga in på mitt.riksbyggen.se, så hittar du länken till formuläret under Nyheter. 

Vi vill göra två förtydliganden: 

- Om du har parkeringsplats idag och inte längre vill ha någon parkeringsplats, så ber vi 

dig ändå bocka i aktuell kryssruta och lämna in formuläret, så vi verkligen vet att ni inte 

vill ha någon parkeringsplats framöver. 

- När det gäller fast laddplats, så kommer kostnaden för laddning av el vara 

självkostnadspris plus ett tillägg i procent för administrativa kostnader. Priset kommer 

alltså inte vara samma vid de nya fasta laddplatserna och dagens laddstolpar. 

 

VÄND 
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Fasta telefonnätet försvinner! 
Det fasta telefonnätet via dagens kopparnät försvinner 31 mars i år. Telia eller annan aktuell 

operatör ska ha meddelat de boende som berörs i augusti 2022. Det visar sig dock att inte alla 

har fått den informationen. Om du har en fast telefon idag inkopplad i den gamla typen av 

telefonjack, ska du omgående kontakta din telefonoperatör, om du vill ha en digital lösning. Ifall 

du har en mobiltelefon, så kommer den fortsätta fungera som vanligt. Du kan själv välja 

operatör för de tjänster du önskar. För mer information ring Telekomguiden på telefon: 010-

130 79 00 på vardagar mellan kl 09-15. 

Om du behöver hjälp så kontaktar du styrelsen på vår föreningstelefon. Det är viktigt att alla 

har en fungerande telefonlösning efter 31 mars. 

 

Nyheter i korthet 
- Under april och maj kommer vi igång med ett par aktiviteter i veckan för de som är 

intresserade. Vi börjar med aktiviteterna boule och gemensamma promenader. Mer 

information kommer. 

- Under vecka 13, 28-30 mars, så kommer service av våra garageportar genomföras. 

Boende med garage kommer kontaktas med mer information. 

- Är du intresserad av att ingå i en arbetsgrupp och hjälpa till med planeringen för att 

utveckla våra grönytor? Kontakta styrelsen så får du veta mer. 

 

Ha det bra! 

 

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

Cecilia) 

Telefon: 0760-065945  E-post: stallet.oppeby@gmail.com  


