
December 2011 

BACKGÅRDENS NYHETSBREV 
 
Hej medlem i Backgården! 
 
Du håller just nu i den första utgåvan av ett nyhetsbrev som är tänkt att vara en kontinuerlig 
liten uppdatering av vad som händer i föreningen. Styrelsen vill gärna att alla medlemmar ska 
få en inblick i det arbete som utförs i Backgården och kommer därför att sammanfatta detta i 
nyhetsbrevet. 
 
ÅRET SOM GÅTT 
Föreningen har fått en del nya medlemmar och vi hälsar er alla mycket välkomna. 
 
Förutom de löpande uppgifter som åligger styrelsen utförs också en del större projekt som 
antingen uppkommer oplanerat eller som ingår i underhållsplanen. Under det gångna året har 
den största åtgärden varit att spola och filma den dagvattenledning som ligger längs med den 
norra sidan av A-D-huset. Mycket skräp togs bort och det installerades en ny brunn mellan B- 
och C-ingången för att kunna spola igenom hela detta. Filmningarna gör att vi nu har koll på 
denna lednings tillstånd, och det är med åldern i beaktande helt i sin ordning. Förutsättningen 
för att kunna göra likadant för den södra sidans dagvattenledning är att det sätts in brunnar på 
de ställen där ledningen går i vinkel. Kring detta är ännu inget bestämt och det har heller inte 
upptäckts något fuktproblem på den södra sidan av källaren. 
 
I somras utförde styrelsen en inspektionsrunda för att se över eventuella synliga brister runt 
och  på  utsidan  av  huset  samt  i  de  allmänna  utrymmena  inomhus.  Detta  resulterade  i  en  för  
föreningen intern rapport där vissa åtgärder beaktas vid genomgången av underhållsplanen. Vi 
tackar Leif Runeson för deltagande i inspektionsrundan i egenskap av sakkunnig i frågorna 
samt med långvarig kännedom om huset genom bland annat vicevärdskap under delar av 80- 
och 90-talen. Leif har också bistått styrelsen vid andra tillfällen under året och tackas även för 
detta. 
  
Budgeten gicks igenom i november och nämnvärt från detta är att styrelsen beslutade att inte 
genomföra någon avgiftshöjning för det kommande året. Detta grundar sig bland annat på att 
det inte längre kommer att avsättas någon andel av avgiften till den inre fonden. Den inre 
fonden anses vara en gammal kvarleva och det är heller inget som används aktivt av 
medlemmarna. Vi uppmanar därför folk att ta ut vad de har från den inre fonden när man utför 
någon reparation eller liknande. Det finns dock ingen anledning till stress, fonden kommer 
inte att avslutas förrän den är tom och de fonderade pengarna kommer att finnas kvar orörda 
tills man tar ut dem. 
 
Arbete har lagts ned på att ta fram ett så kallat trivselbrev som nu innehåller viktiga och 
nyttiga saker att veta när man bor i en bostadsrätt och i synnerhet Backgården. Detta kommer 
att lämnas ut till alla nya medlemmar och vi bifogar det även till detta nyhetsbrev för er 
kännedom. 
 
En annan källa till information kring Backgården önskar vi ha på ”nätet”. Backgården har 
sedan några år tillbaka haft en hemsida men denna behöver en viss uppdatering och 
uppfräschning. Så, om någon har sett den kan vi meddela att den gamla är numera nedstängd 
medan en ny är under uppbyggnad. 
 



December 2011 

ÅRET SOM NALKAS  
En  målning  av  framför  allt  träpartierna  på  husets  gavlar,  men troligtvis  även  alla  fönster,  är  
den främsta planerade åtgärden under det kommande året. 
 
Föreningen har också för avsikt att se över elen i alla lägenheter under det kommande året, 
men detaljerna kring detta är fortfarande under planering. 
 
En container kommer att beställas för medlemmarnas grovsopor tillsammans med Backgården 
1 (på Lagerbrings väg 2 och 4). Detta ska vara en hjälp till att bli av med sådant som inte får 
ställas i miljöhuset. Det kommer att ske till våren, kring april-maj, då man kanske får lust att 
städa ut förråd och källarutrymmen. Mer information kring detta kommer i nästa nyhetsbrev. 
 
AVSLUTNINGSVIS 
Advent är här som en härlig ljuspunkt i vintermörkret. Men med alla tända stearinljus, 
pappstjärnor och övrig mysbelysning följer dock den ökade brandrisken. Se till att testa era 
brandvarnare, inte lämna levande ljus obevakade och om ni inte redan har det, skaffa gärna en 
brandfilt och en liten brandsläckare. 
 
Tänk på att ni alltid är välkomna med förslag eller idéer till styrelsen. Meddela också 
styrelsen om ni ser något som behöver åtgärdas, eller lämna en lapp till vaktmästaren i hans 
brevlåda om detta är mer passande. 
 
Från oss alla; en riktigt GOD JUL! 
 
 
Hälsningar Styrelsen i Backgården, 
Anders, Janet, Josef, Pernilla, Martin, Moa och Maria 
 
 
 

 
 


