
 

BACKGÅRDENS NYHETSBREV 
 

Hej medlem i Backgården! 
 
Först och främst vill styrelsen meddela att det inte blir någon avgiftshöjning till nyår. 
Föreningens ekonomi är god, men styrelsen jobbar hela tiden med att planera för nödvändigt 
underhåll och det kan innebära höjningar i framtiden. De nya entrédörrarna kostade ca 330 
000 och är uppställningsbara, vilket kräver att vi alla är mera vaksamma så att dörrarna 
stängs ordentligt och inte släpper ut dyrbar värme, eller släpper in möss eller råttor. 

 
ÅRET SOM GÅTT 
Föreningen har även detta år fått en del nya medlemmar och vi hälsar er alla mycket 
välkomna. 

 
Under året har bl.a. följande underhållsarbeten gjorts till en kostnad av ca 130 000. En del av 
kostnaden betalas av Backgården 1 och 2. 

 
● Alla tre källartrapporna på utsidan har lagats.  
● Den nya garageporten har kommit på plats. 
● Ett råttstopp har satts på avloppsröret närmast gatan. 
● En luddlåda har installerats i vår tvättstuga. 
● Samtliga avloppsledningar inomhus har spolats och några av dem har filmats. 

 
Som nämndes vid årsmötet i april, har styrelsen planer på att skapa ett litet gym i det stora 
omklädningsrummet vid bastun. Tyvärr har detta inte kunnat förverkligas pga. tidsbrist. 

 
ÅRET SOM KOMMER 
 
Elledningar och proppskåp 
Nästa år funderar styrelsen på att byta ut elledningarna mellan mätarrummen i källaren och de 
olika lägenheterna. Styrelsen vill be alla att kontrollera hur spisen är inkopplad. Dra fram den 
och se efter om den är ansluten med en fast ledning eller med en stickpropp. Den fasta 
anslutningen ska bytas ut så vi vill be alla som har en fast anslutning bakom spisen att 
höra av sig till styrelsen. Om du behöver hjälp med kontrollen så säg till någon i styrelsen. 
Om elarbetena blir av kan du bli erbjuden att byta proppskåpet i lägenheten till en modernare 
variant till ett reducerat pris, men det får du betala själv. 

 
Gemensamt internet 
Styrelsen har undersökt möjligheter för att ordna gemensamt internet till alla hushåll. Detta 
skulle innebära att vi tillsammans ingår ett avtal med en internetleverantör där samtliga 
hushåll får samma utbud. Fördelen med ett sådant avtal är att det kan bli avsevärt billigare än 
att beställa var för sig.  
Alternativ 1: Bredband 250/250 + telefoni från Telenor för 125 kr per månad och hushåll. 
Alternativ 2: Bredband 100, tv samt telefoni från ComHem för 145 kr per månad och hushåll. 
Nackdelarna med ett sådant avtal är att samtliga lägenheter måste ingå, det betyder att de 
hushåll som har bindningstid för sitt nuvarande abonnemang med ett annat bolag kan behöva 
stå med dubbla avtal. Ett sådant avtal kan även innebära en höjning av avgiften motsvarande 
kostnaden per hushåll. Styrelsen planerar att ta ett beslut i samband med årsmötet i april, tills 
dess ber vi alla att meddela synpunkter och frågor kring detta till Otto 
(kontaktinformation finns i trapphusen). Våra frågor är: Har du behov av ett sådant avtal? 
Vilken bindningstid har du i ditt nuvarande abonnemang? Hur nöjd är du med din 
internetleverantör idag? Vilken är den? Kom gärna till årsmötet när beslut ska tas. 
 
 



 
Cykelkällaren 
Det är återigen trångt i cykelkällaren. Styrelsen uppmanar er alla att ta bort alla cyklar 
som är urvuxna, trasiga eller som inte används. 
 
Trappstädning 
På försök har vi ökat städarens uppdrag till varje vecka under vinterhalvåret. Tidigare har vi 
bara haft trappstädning varannan vecka året runt. Eftersom detta blir dyrare, vill styrelsen få 
in synpunkter för att kunna utvärdera kostnaden under våren. Lägg gärna en lapp i styrelsens 
brevlåda (D-trappan) om du upplever att detta blir bättre, eller sämre. 
 
Ett par tips från ordföranden 
 
VVS  info 
När styrelsen för många år sedan renoverade badrummen, fick vi ett antal reservdelar till 
toalettstolar. Om du behöver sådana, kontakta ordföranden.  

 
Elanslutningar 
Tidningarna har på senare tid rapporterat om att de gamla elanslutningarna till takbelysningen 
ska vara utbytta senast den 1 april 2019 enligt ett tio år gammalt EU-beslut. Läget är oklart, 
men spara för säkerhets skull de gamla anslutningsdonen när du byter en armatur. 

AVSLUTNINGSVIS 
Vi vill informera alla boende om att föreningen, genom styrelsen, behöver godkänna alla 
andrahandsuthyrningar innan någon inflyttning kan ske. Detta görs genom att fylla i en 
blankett som finns på HSBs och Backgårdens hemsida och lämna den till styrelsen. Vi 
kommer sedan att meddela den sökande ett beslut så fort som möjligt. Även om du hyr ut är 
du fortfarande ansvarig inför styrelsen för vad din hyresgäst gör. 

 
Ett tips inför kommande intensiva användning av stearinljus och andra myshöjare är att se 
över din brandvarnare genom att byta batterier. Att ha en brandsläckare och en brandfilt 
hemma är också högst rekommendabelt. 

 
Tänk på att du alltid är välkommen med förslag eller idéer till styrelsen. Meddela också 
styrelsen om ni ser något som behöver åtgärdas. Det finns en brevlåda till styrelsen vid D-
trappans ytterdörr.  

 
Från oss alla: ha en mysig advent, en god jul och så småningom ett gott nytt år! 

 
 

Hälsningar, Styrelsen i Backgården, 
Agnes, Gun, Gustaf, Janet, Johan, Leif, Linus, Madeleine, Mia och Otto 

 
 
 


