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Den gick fort som alltid, sommaren. Vi i styrelsen hoppas så klart att ni alla haft en skön
sommar och eventuell semester! Som ni märkte under försommaren så var inte vädret med
oss vare sig på vår städdag eller vår tänkta grillkväll! Trist, men inte så mycket att göra åt
saken. Vi hoppas på vår stundande kräftskiva istället, se mer information längre ned.
Detta är Stackebackens första nyhetsbrev. Vi i styrelsen vill kommunicera och informera
mer till er som medlemmar och vi tror att detta format kan vara ett bra alternativ! Tanken
är att ni som vill kan ladda ned och läsa nyhetsbreven på vår hemsida och ni andra får
nyhetsbrevet hem i brevlådan. Detta första nyhetsbrev får dock alla i brevlådan – därefter
kommer ett epostmeddelande gå ut till samtliga som styrelsen har e-postadresser till vid
varje nytt nyhetsbrev – ni övriga får brevet i postlådan. Osäker på om vi har just din epostadress? Kolla på medlemsidorna på hemsidan! Vi gör ett försök med detta format och
uppskattar naturligtvis feedback från er på vad vi kan göra bättre eller annorlunda.
Kontaktuppgifter hittar ni här till vänster!

Det är dags för Stackebackens uppskattade och årliga kräftskriva! Glöm
inte att anmäla er i tid till Jan-Erik Wästervall! I vanlig ordning så dukar
vi upp till långbord på innergården med kräftor och annat gott tillbehör!
Mer info kommer.
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Vi i styrelsen vill passa på att välkomna våra nya medlemmar till vår förening och hoppas
ni alla ska trivas här på Stackebacken! Visste ni alla förresten att Stackebacken är en del av
Östra bergen och att just ordet ”stackebacke” möjligtvis kommer från det gamla svenska
ordet för stackare – det vill säga stackarna som bodde i backen…

Vi i styrelsen har vi några tillfällen gjorts uppmärksam på att det slängs kartonger i våra
behållare för restavfall. Förutom att kartonger inte får slängas i
behållare för restavfall så tar kartonger mer plats än restavfall, i synnerhet då de inte viks ihop
ordentligt. I ett försök att komma till rätta med detta, samt att mer och mer av våra
hushållssopor numera består av just kartong kommer ett återvinningskärl för just kartong
på försök att placeras i anslutning till övriga behållare. Viktigt är nu att samtliga efterlever
följande: Kartong får alltjämt inte slängas i behållare för restavfall! Kartonger viks ihop och
plattas till och läggs därefter i behållaren avsedd för detta. Styrelsen hoppas på samtliga
medlemmars samarbete för att detta ska fungera för hela föreningen. Tack på förhand!

[Klicka här om du vill lägga till

Styrelsen vill göra samtliga medlemmar i föreningen uppmärksamma på att
det från och med den 1 oktober inte kommer vara tillåtet att förvara något
annat inom sin garageplats än sitt fordon samt eventuella
sommar/vinterdäck så vida inte detta gör att fordonet hamnar utanför
platsmarkeringarna. Styrelsen kommer att följa upp detta och de av
föreningens medlemmar som inte efterlever detta kommer kontaktas.
Orsaken till denna regeljustering beror dels på att föreningens garage
alltmer blivit en förvaringsplats snarare än garageplats, samt att en stor
mängd brandfarligt material förvaras i garaget, vilket inte är tillåtet.
Styrelsen vill även påminna om att soptunnan i garaget inte är avsett för
sådant som kan klassificeras som hushållssopor. Detta tas med från bilen
och slängs i vanlig ordning i avsedda behållare för restavfall.



En teknisk genomgång av vår fastighet kommer att genomföras av behörig tekniker för att ligga till grund för styrelsen
underhållsplanering för de kommande åren.



Styrelsen kommer att se över samtliga kommersiella lokaler som finns i fastigheten och bland annat lägga in ett laminatgolv (så
kallat ”klickgolv”) i vår stora lokal på Östra Kvarngatan.



En genomgång av föreningens stadgar har påbörjats. De befintliga stadgarna fastställdes år 2001 och styrelsen ser ett behov av att
detta viktiga dokument uppdateras. Förändringar kommer skickas ut för påseende i god tid och gjorda förändringar kommer kräva
två föreningsstämmor innan dessa kan börja gälla.

Till sist vill styrelsen påminna om de ordnings- och trivselregler vi i
föreningen har och förväntar oss att samtliga medlemmar gör sitt
yttersta för att efterleva dessa. Om någon upplever störande ljud eller
beteende så är ni alltid välkomna att kontakta någon från styrelsen,
glöm inte att notera dag och tid. Det går även att ringa
störningsjouren dygnet runt – kontaktuppgifter hittar ni på
anslagstavlorna i trappuppgångarna.

