NYHETSBREV
Brf Stackebacken
STYRELSEN 20/21
ORDFÖRANDE
Lars Gunnar Gårdö
070-617 32 42
larsgunnar@brfstackebacken.se

VICE ORDFÖRANDE
Anna Leppänen
Nyckelansvarig
073-58 07 034
anna@brfstackebacken.se

SEKRETERARE
Hannes Holmberg
070-43 09 292
hannes@brfstackebacken.se
SUPPLEANT
Annelie Runesdotter
Garageansvarig
070-32 94 296
annelie@brfstackebacken.se

April 2020, Nummer 2, Årgång 7

ÅRSSTÄMMA
Stämman genomfördes som planerat den 26 april
men under ovanliga former. Ny lagfstiftning gjorde
det möjligt att poströsta för första gången. Vi höll till
på innergården och 7 tappra själar valde att dyka
upp på stämman och hela 18 valde att poströsta.
Med 25 röstande deltagarna så blev vi fler på
stämman än på många år. Vi hade befarat det
omvända med få deltagare.
2019 års resultat blev en förlust om -15 291 kr och
styrelsen fick ansvarsfrihet. Beträffande valen så
omvaldes Hannes Holmberg på 2 år som ledamot
och Anneli Runesdotter som suppleant, också på 2
år.
På revionssidan omvaldes Lars-Åke Gahnertz och
Henrik Povén. Och samma sak skedde gällade
valberedningen där Anne Uppman och Jan-Erik
Wästervall omvaldes, men en rokad skedde där
Anne nu är sammankallande.

MÅLNINGSARBETEN
Vi har beställt målningsarbeten av Sandå Måleri.
Under maj-juni ska entrédörrarna till fastigheten
samt porten in till innergården att underhållsmålas.
Även de s k ränndalarna på taket kommer att
bättringsmålas.

GEMENSAM EL
Till slut så ska du den s k gemensamma elen komma
på plats. Den 19-20 maj ska installationern ske och
då kommer strömavbrott att genomföras under del
av de dagarna. Som vanligt kommer avisering ske
när det mer exakt blir avbrott på elen.

LAGNING AV CYKELRUMSTRAPP
Filmningen av ledningarna är nu genomförd
och hela systemet är spolat. Man upptäckte
att det stuprör som finns vid trappan till
cykelrummet är av och dagvattenledningen
trasig.

VAD HÄNDER UTE I VIDA VÄRLDEN?
Ett perpekt ställle att gömma sig på när
pandemin blåser över.

Så nästa steg blir nu att ta in offerter för
lagning av stuprör och vattenledning.

Vi hjälper Stahrebolaget att lista ut hur
dagvattenledningarna går

Kameran som filmar ledningarna.

Gäller bara att ta sig dit.
Kåken ligger i Costa Rica.

