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Styrelsenytt nr 1 januari 2023 
 

God fortsättning på 2023! Tillsammans med detta Styrelsenytt kommer en bilaga med en 

sammanfattning från årsstämman 28 november. Om du vill läsa årsstämmoprotokollet och 

rättelsebilagan i sin helhet, så finns de på https://mitt.riksbyggen.se eller kan läsas i pappersform i 

Styrelserummet. 

 

Solceller 

Under februari drar arbetet med installation av våra solceller igång! Till att börja med är det ett av de 

gamla soprummen per gård som ska saneras och förberedas för installation av växelriktare för 

solcellerna. Detta innebär att följande soprum måste vara tömda den sista januari, eftersom vi kommer 

byta lås och framöver kommer boende i aktuell port inte kunna öppna eller använda det gamla 

soprummet. Följande portar är berörda: 

- Oppeby Gård 1 

- Oppeby Gård 29 

- Oppeby Gård 79 

- Oppeby Gård 101 

- Oppeby Gård 135 

Med start vecka 14 på gård 1, så kommer solpaneler att placeras på nedanstående hustak. Det tar cirka 

fyra veckor per gård att installera solcellerna. Vilka hustak som ska användas är beräknat på att få el från 

solen under hela dagen för att täcka vårt elbehov. 

Gård 1: Oppeby Gård 1-5 och 21-25. 

Gård 2: Oppeby Gård 27-31 och 47-53 

Gård 3: Oppeby Gård 69-75 och 77-81 

Gård 4: Oppeby Gård 91-95 och 97-103 

Gård 5: Oppeby Gård 125-131 och 133-137 

 

Grävningsarbeten kommer utföras under perioden februari-mars (beroende på väderlek) mellan de 

huskroppar som angivits ovan. Det innebär att infarten till gård 1 och 2 kommer grävas av under en 

kortare tid och då får infart ske från annat håll (se skyltning och mer information som kommer senare). 

 

Snickeriverkstad Oppeby Gård 5B 

Du kan nu boka in dig till vår nya snickeriverkstad på Oppeby Gård 

5B. Innan du använder lokalen första gången, så ska du skriva under 

en försäkran som vi tagit fram i samarbete med Länsförsäkringar. 

Bokning görs per dygn och till att börja med görs bokningen via 

föreningstelefonen: 0760-065945. 
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Renovering balkonger nedre botten 

17 lägenheter på nedre botten kommer få nya trägolv på sina balkonger. De 

kommer läggas i höjd med balkongdörren för att slippa insteg. Trägolven kommer 

byggas så att de inte påverkas av om plattorna under rör sig. Berörda 

lägenhetsinnehavare kommer informeras i god tid före arbetet utförs. 

Förfrågningsunderlaget är utskickat och därför kommer det röra sig personer från 

några olika byggentreprenörer i området de närmaste tre veckorna, för att 

undersöka aktuella balkonger.  

 

Källarförråd i skyddsrummen 

Nu har de allra flesta flyttat sina saker från källarförråden i skyddsrummen till de 

nybyggda förråden. De boende som inte har flyttat sina saker eller lämnat saker 

kvar i sina gamla källarförråd har eller kommer att kontaktas av styrelsen och har 

fram till 29 januari på sig att tömma sina förråd. Är det någon boende som behöver 

ett badkar eller en innerdörr, så ber vi att ni kontaktar styrelsen så snart som 

möjligt. De saker som förrådsinnehavarna inte vill ta med sig till sitt nya förråd 

kommer att skänkas bort till någon hjälporganisation i första hand. 

 

Nyheter i korthet 

- 21 och 22 december genomförde Riksbyggens medarbetare en kontroll av de lägenheter som 

tidigare anmält att de hade problem med inomhustemperaturen. De som hade helt kalla 

element ska fått dem åtgärdade genom att de fixade termostaterna. Vi kommer följa upp med 

en ny enkät senare i vinter för att kontrollera att de vidtagna åtgärderna har hjälpt. 

- En arbetsgrupp kommer att sätta samman en aktivitetsplan för året. Har du förslag på 

aktiviteter, så ber vi att du kontaktar styrelsen. 
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