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Vi är redan i början på juli och nu börjar på allvar
utomhusaktiviteter med trädgårdar, kolonilotter, stugor och segling
med mera. Varför inte grillkvällar vid vår uteplats (glöm inte att
boka den via vår hemsida www.brfstackebacken.se). Den nyvalda
(nygamla) styrelsen tar nu lite sommarlov och drar igång arbetet
igen i slutet på augusti. Detta innebär att det kan dröja lite extra vid
kontakt med styrelsen, vilket kan vara bra att tänka på om det är
något särskilt man behöver hjälp med.

Styrelsen vill tacka alla som var med på
årets föreningsstämma för ert deltagande.
Det var ett trevligt och bra möte som
avslutades med goda hemmagjorda
smörgåstårtor, vilka vi särskilt tackar
Patrik Ingemansson för. Protokoll från föreningsstämman delades ut
till samtliga medlemmar på dagen tre veckor efter mötesdagen.
Styrelsen kommer till hösten, senast en vecka innan mötesdagen,
kalla till en extrastämma för att på det mötet återigen rösta om
förslaget på nya stadgar. Mer information kommer senare.

Leif Nordenberg (nyckelansvarig)
070-640 30 65
leif@brfstackebacken.se

Styrelsen gläds åt att vår förening
verkar vara en populär förening
att bo i, då lägenheten som går ut
till försäljning snabbt blir sålda.
Det är också glädjande att hälsa nya medlemmar välkomna samtidigt som vi
önskar tidigare medlemmar fortsatt lycka till i nya boenden! Under 2015 har
hittills 5 lägenheter bytt ägare till ett snittpris per m2 på 14.700 kr.
Med tanke på nytillkomna medlemmar men också för att påminna befintliga
medlemmar om vad det är att bo i en bostadsrättsförening så har styrelsen arbetat
fram ett ”välkomstpaket” med nyttig information. I ett första skede kommer detta paket att delas ut till samtliga
medlemmar, nya och befintliga, i början på höstterminen, för att därefter delas ut fortlöpande till nya
medlemmar.
Styrelsen vill passa på att tacka alla medlemmar som deltog på vårens städdag med tillhörande grillning! Det var
ett trevligt tillfälle att prata och samspråka med sina grannar efter några timmars arbete med att göra vår
innergård och fastighet sommarfin!

Såg ni något nytt uppe vid rubriken på nyhetsbrevet? Brf Stackebacken har
fått en ny logga! Ser ni vad den liknar? Med lite tur ser ni att det är en
stiliserad bild av vår fastighet, sett uppifrån. Vi hoppas att denna logotyp
skapar en bättre igenkänning för vår förening och hoppas ni gillar den.

Som ni kanske märkt så har ett nytt sorteringskärl ställts upp
vid porten in till vår innergård. Det är ett kärl avsett för mjukoch hårdplast. Det innebär att sådant som plastflaskor,
plastburkar, plastlock etcetera får slängas där. Andra
plastföremål som inte är förpackningar så som leksaker,
slangar etcetera slängs vid närmate återvinningscentral.

I samband med arbetet med
välkomstpaktet och att det under senaste
tiden inkommit ett antal förfrågningar om
andrahandsuthyrning har styrelsen suttit ned
och jobbat fram riktlinjer för denna form av
uthyrning som förhoppningsvis skapar bättre
tydlighet kring vad som gäller. Mer
information återfinns i välkomstpaketet.

Sedan månadsskiftet maj/juni så
har tiden ändrats på samtliga av
fastighetens portlås för när portkod
och/eller så kallad ”tag” går att
använda. Mellan kl 22.00-04.00
kan endast nyckel användas för att
komma in genom portarna.

