
 

  
  
  
  

BACKGÅRDENS NYHETSBREV – december 2019 

Hej medlem i brf Backgården! 
 Först och främst vill styrelsen meddela att det inte blir någon avgiftshöjning till nyår. Föreningens 
ekonomi är god, och styrelsen jobbar hela tiden med det som måste åtgärdas snart och 
underhållsplanering i stort. 

 
ÅRET SOM GÅTT 
Styrelsen välkomnar de nya medlemmarna i föreningen. 

 
Under året har bl.a. dessa underhållsarbeten och uthyrning kommit till stånd: 
● Renoveringen och städningen av det gamla pannrummet och garaget har blivit klar.  
● Ny hyresgäst av ovannämnda lokaler är Sven-Ingvar Jönsson, Lomma. 
● En ny trappa har installerats på taket (A-trappan) för att möjliggöra sotning av skorstenen. 
● Det gamla expansionskärlet på vinden (B-vinden) har tagits bort.  
● Beskärning av buskarna kring grillplatsen har utförts för att förnya växterna. 
● Avtal med Telenor om gemensamt internet till alla hushåll har tecknats.  

 
Viktigt om sopsortering! 
 Inga plastpåsar eller annan plast får läggas i kärlet för matavfall. Plastförpackningar ska inte ligga i 
plastpåsar i kärlet. Dessa förpackningar ska sorteras manuellt och då är påsen i vägen. 
 Om du inte vet om en förpackning ska sorteras som plast eller metall, testa så här. Knyckla ihop 
förpackningen. Om den behåller formen, sortera den som en metallförpackning. Om den vecklar ut sig, 
sortera den som plastförpackning. 
 
Viktigt om vårt nya avtal med Telenor 
 Den som flyttar måste säga upp sitt avtal med Telenor, annars fortsätter ev. fakturor att komma till 
den som har flyttat. Detta är också en säkerhet om köparen väljer att lägga till tjänster, t.ex. höja 
hastigheten för bredbandet. Man fyller i en överlåtelseblankett som man hittar på vår hemsida: 
https://www.hsb.se/skane/brf/backgarden-i-lund/att-bo-i-backgarden/bredband-tv-telefoni/  
 Om Telenors avgift ändras i framtiden, blir det samma ändring per lägenhet och inte en procentuell 
ändring beroende på lägenhetens storlek som med andra kostnader. 
 
Hjälp till att öka trivseln i cykelkällaren 
Det är återigen trångt i cykelkällaren. Styrelsen uppmanar alla att ta bort cyklar som är urvuxna, 
trasiga eller som inte används. Det samma gäller för cykelställen utomhus. Tack! 

AVSLUTNINGSVIS 
 Kom ihåg att se över din brandvarnare genom att byta batterier. Ha gärna en brandsläckare och en 
brandfilt hemma ifall, ifall. 
 Dessutom… är du alltid är välkommen med förslag eller idéer till styrelsen. Meddela oss gärna så 
snart ni ser något som behöver åtgärdas. Det finns en brevlåda till styrelsen vid D-trappans ytterdörr.  
Ordförandens nya mailadress är leif.runeson@hotmail.com 
 
Med varma hälsningar för en god jul och ett gott nytt år!   
STYRELSEN: 
Birgitta, Gun,  
Gustaf, Hanna,  
Irina, Janet, Leif,  
Linus, Lukas, Otto,  
Sarah 

 
 
 


