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INFOBLAD ”Att bo i Stackebacken”
Många tror att man köper en bostadsrätt. Fel. Man
köper en andel i en ekonomisk förening som äger en
fastighet. Med detta köp följer möjligheter och
begränsningar. Detta försöker vi tydliggöra i bifogade
infoblad.
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STRYKMANGEL
Nu står underverket till strykmagnel i tvättstugan på
Ö Kvarngatan 12. Testa den gärna, och om alla gör vågen
så fixar vi en till, till den andra tvättstugan.
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KRYDDTRÄDGÅRD
Nu har Stackebacken blivit med kryddträdgård också.
Längst upp vid grillplatsen har nu Oregano, Timjan och
Rosmarin planterats. Bara för medlemmarna att ta med
saxen och klippa sig en kvist när söndagsmiddagen ska
fixas.

TAKSÄKERHET

GARAGEBELYSNINGEN

I maj månad så blev taksäkerheten åtgärdad genom Den censorstyrda belysningen i garaget är nu
installation av vajersystem, luckräcken och nya
installerad och det blev en dramtatisk förbättring av
takstegar.
ljuset. Så dramatisk att vi blir tvungna att städa
Före. Här pågår installationen.
garaget! ٝ
Hela tiden finns en grundbelysning på som är 10% av
den styrka som tänds när censorerna upptäcker
rörelse i rummet.

Efter. Här ser vi luckräcket, den nya takstegen och den
stång överst som tillhör vajersystemet

DÖRRAPPEN APTUS HOME
Vi har tidigare berättat om appen Aptus Home som du
kan installera i en smartphone och med vilken du kan
öppna din entrédörr vid gatan. Av säkerhetsskäl
kommer det lösenord som då spreds till alla
medlemmar att upphöra den 1 juni och bytas ut mot
ett nytt som bara delges nya medlemmar när de
flyttar in. Mer om detta i ett särskild infoblad senare.

GRILL- och STÄDDAGEN

VAD HÄNDER UTE I VIDA VÄRLDEN?

Den 16 maj var det den årliga grill- och städdagen.
Trävirke oljades in och rabatter rensades. Dessutom
lagades ett potthål utanför garageporten med kallasfalt.
Anledningen var att en del bilar slagit i underredet när
man kört ut genom porten.

Mirage House
Mitt i de Schweiziska alperna ligger en minst
sagt kamouflerad fastighet. Byggnadens fasad
täcks av speglar från golv till tak som reflekterar de
snötäckta alptopparna och dörren står alltid öppen
för eventuella bergsklättrande gäster.

