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Sommaren är här och föreningens nya styrelse är i full gång. En kort presentation av
styrelsen kommer längre fram i detta nyhetsbrev.
STÄDDAG
I maj hade vi en gemensam städdag med ett antal flitiga deltagare. Trälådor och staket
oljades, buskar ansades och gräs klipptes. Alla som deltog belönades med grillad
korv/hamburgare eller vegetariskt alternativ. Vädret var med oss och vi hade en fin kväll.

FASADRENOVERINGEN
Som alla har märkt har delar av fasadrenoveringen bättrats på och nu ser hela fastigheten fin
och nyputsad ut. Slutbesiktning av fasaden kommer att ske den 13 juni.
TVÄTTSTUGOR
Ny policy för tvättstugor är att om man inte tagit sin bokning i anspråk inom en timme från
bokningens början är tvättstugan ledig för andra hugade användare att nyttja. D v s att från
08.00 är förmiddagstiden ledig om bokningen inte utnyttjas, från 13.00 eftermiddagspasset
och så vidare.
ANDRAHANDSUTHYRNING
Att hyra ut i andra hand styrs av bostadsrättslagen men ska godkännas skriftligen av styrelsen.
Styrelsen vill dock understryka att man han en restriktiv syn på andrahandsuthyrning. En
bostadsrättsförening är tänkt ha medlemmar som är aktiva och intresserade av att bidra till
fastighetens skötsel, underhåll och utveckling. Det hämmas av om andrahandsuthyrning blir vanligt
förekommande i föreningen.

GARAGET
Garageporten har under en tid varit öppen i knappt två minuter vid varje öppning. Då detta
medför risk för att obehöriga tar sig in i garaget och därifrån har fri tillgång till alla
trappuppgångar återgår vi till en minuts öppning. Då man kör ut bör man stanna och
kontrollera att ingen tar sig in olovligen i garaget. Detta för allas vår trygghet.

NYA MEDLEMMAR
Under sommaren hälsar vi fyra nya medlemmar välkomna i föreningen.
STYRELSEN
Den nya styrelse som valdes vid årsstämman i april ser ut som följer:
Ordförande
Lars Gunnar Gårdö 070-61 73 242
larsgunnar@brfstackebacken.se
Vice ordf/garage
liz-ann@brfstackebacken.se
Liz-Ann Jonsson
070-71 44 361
och nyckelansvarig
Sekreterare
Marcus Egrelin
073-41 80 643
marcus@brfstackebacken.se
Ledamot
Victor Herrlin
073-03 57 762
victor@brfstackebacken.se
Ledamot
Christina Platou
070-730 58 98
christina@brfstackebacken.se
Suppleant
Anna Leppänen
073-58 07 034
anna@brfstackebacken.se

Vicevärd

Jan-Erik Västervall

070-96 51 265

jan-erik@brfstackebacken.se

Tveka inte att höra av er om ni har frågor/synpunkter!
GAMLA CYKLAR
Med några års mellanrum ber vi medlemmarna att märka upp sina cyklar, eftersom gamla
cyklar som inte längre används blir stående i cykelställ och källare. De cyklar som inte har
märkts upp kommer att slängas. Uppmärkningen ska ha skett senast den 20 augusti. Särskild
information om detta kommer att komma under augusti månad
CONTAINER
Under perioden 24 – 28 augusti kommer en container att ställas till förfogande för
medlemmarna att slänga grovsopor i. Den kommer att stå i hörnet Östra Kvarngatan – Östra
Bergsgatan. OBS! Grovsopor kan slängas, inte hela köksinredningar eller liknande.
I nästa nyhetsbrev kommer en kort presentation av de respektive medlemmarna.
Till dess önskar vi i styrelsen er alla en riktigt fin sommar!!

