
 

Takbytesprojektet 
Som ni alla ser så är projektet igång. Vi har köpt takbytet på totalentreprenad av 

Riksbyggen så all information och frågor ska gå via Riksbyggen.  
Meddela mig/styrelsen vid ev. problem. 

Containrarna som är för oss boende är till för brännbart avfall från vinden inför takbytet. 
De är INTE till för byggavfall eller metall utan endast till brännbart. 

Insamling till Second Hand pågår i garaget, som kärran finns i annars (mellan 76/77 gamla 
sandladan, där det är upphöjd asfalt). Lås upp och lås med lägenhetsnyckeln. 

Glöm inte att titta på hemsidan www ackregarden.se 
 

Stämman 
Årsstämman blir 2020-11-24 kl 19.00 i år kommer stämman att hållas fysiskt i lokal av lämplig 

storlek beroende på hur många som anmäler sig. 
Vi kommer att sända stämman online via webben, där man även kan ställa frågor. 

Men röstningen måste ske av de närvarande på stämman. I år blir det inget samkväm efteråt utan 
vi kommer att skicka med en landgång till de som kommer. 

Då vi inte fått in några motioner, så är det endast de ordinarie punkterna i stadgarna  
som det kommer att beslutas om. 

 

Hjälp Valberedningen 
Föreningen söker intresserade personer för uppdrag som måste tillsättas på stämman. Det 

som saknas är 1 förtroendevald revisor samt 2 st till valberedningen. Kontakta valberedningen 
om du är intresserad eller vet någon som kanske är det.  

Kontakta Marika via mail marikaekfeldt@outlook.com eller 0737692508. 
 

Soprummen 
Sopkärlen kommer att anpassas till avfallsmängderna under hösten.  

Störningar i sophämtningen kan förekomma. Vi ber om er förståelse och hjälp.  
 

Brandvarnare 
Utbyte av föreningens brandvarnarna till nya med 10 års batteri  

samt service av värmepumparna pågår.  
 
 
.  
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Aktuell informationen finns alltid på vår hemsida www.ackregarden.se 
På hemsidan går det att prenumerera på nya inlägg - en bra funktion. 
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