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BACKGÅRDENS NYHETSBREV 
 

Hej medlem i Backgården! 

 

Även detta år börjar gå mot sin ände och det ger tillfälle till att blicka tillbaka på vad som har 

hänt sedan det förra årsskiftet. Detta gäller även vilka aktiviteter som har pågått eller utförts i 

föreningen och syftet med detta nyhetsbrev är, precis som de tidigare utsända, att informera 

alla er boende kring detta. Man ska naturligtvis inte bara blicka bakåt; än viktigare är det att 

utröna vad som ligger framför oss, i både stort och smått. 

 

ÅRET SOM GÅTT 

Föreningen har även detta år fått en del nya medlemmar och vi hälsar er alla mycket 

välkomna. 

 

Under året har följande underhållsarbete av fastigheten gjorts: 

 

 En renovering av allt el-relaterat har gjorts i trapphusen och på vinden. Detta har 
resulterat i bättre belysning, men framför allt har säkerheten höjts eftersom 

ledningarna hade hunnit bli ganska gamla. 

 

 Värmeväxlaren har reparerats vilket medför att den kommer att hålla några år till. 
 

 Miljöhuset har fått en uppfräschning i form av tvättning, rengöring och oljebehandling. 

 

 Ingående diskussioner har förts med målarfirmor och projektledare på HSB kring 
målning av fönster och trapphus. 

 

 Arbetet med att ge Backgården en ordentlig hemsida har påbörjats och än så länge är 
det ett pågående projekt. Ta gärna en titt, men ha i åtanke att förändring sker hela 

tiden; www.hsb.se/skane/backgarden-i-lund. 

 

Styrelsen har naturligtvis också kontinuerligt arbetat med de löpande uppgifter som åligger en 

bostadsrättsförning som sådan och likaså det arbete som krävs med och gentemot HSB. 

 

Under stora delar av våren och sommaren besvärades vi av ett larms återkommande tjutande. 

Styrelsen såg vid ett flertal tillfällen till så att ansvariga för fastighetens centrala larm 

tillkallades och såg över dessa, även efter ett par tips från boende. Detta gav inga resultat och 

inte heller verkade elrenoveringarna ha medfört någon förändring, vilket föranledde oss alla 

att tro att det måste komma inifrån någons lägenhet eller någons förrådsutrymme. Sedan ett 

par månader tillbaka från dags dato har dock varken någon i styrelsen hört larmet eller fått in 

något mer klagomål – det verkar helt enkelt som att det har slutat ”av sig själv”. Om någon 

har en aning om vad som fick tjutandet att upphöra får ni gärna dela med er av mysteriets 

lösning. 

 

ÅRET SOM NALKAS  

De främsta underhållen som kommer att genomföras under 2013 rör målning av trapphusen, 

vilket kommer att medföra en förhöjd trivsel när man kommer in i vårt hus, och målning av 

alla fönster utvändigt. Förutom själva målningen kommer också eventuella skador i träet, som 

har uppstått på grund av normalt åldrande, att repareras. I samband med fönstermålningen 
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kommer målarna att behöva gå in i varje lägenhet, vilket betyder att vi behöver hitta lösningar 

för att komma i kontakt med er alla och bestämma hur och när målarna kan komma in. 

Måleriarbetet förväntas genomföras under april och maj månad. 

 

Elrenoveringen planeras fortgå; under våren är det källarens tur och detta kommer att ske 

under januari och februari. Även här kommer belysningen bli bättre och vi försäkrar oss om 

att ledningarna är hela och säkra. 

 

Efter att budgeten gåtts igenom, vilket alltid görs under november månad och i nära samråd 

med HSB, har det beslutats att höja månadsavgiften med två procent. Detta görs för att väga 

upp för de planerade, närliggande och kommande, underhållen och även för att parera 

allmänna kostnadslägen. Höjningen gäller från och med januari 2013. 
 

AVSLUTNINGSVIS 

Vi vill ta tillfället i akt och informera alla boende om att föreningen, genom styrelsen, behöver 

godkänna alla andrahandsuthyrningar innan någon inflyttning kan ske. Detta görs genom att 

fylla i blanketten avsedd för detta, som kan laddas ner från HSB:s hemsida eller fås ifrån Janet 

Runeson, 6E, och lämna denna till styrelsen. Vi kommer sedan att meddela vederbörande 

kring beslutet så fort som möjligt. (Blanketten kommer så småningom även att finnas på vår 

hemsida.) 

 

Ett tips inför kommande intensiva användning av stearinljus och andra mysfaktorhöjare är att 

se över era brandvarnare. Att ha en brandsläckare och en brandfilt hemma är också högst 

rekommenderat. 

 

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

 

 

Hälsningar Styrelsen i Backgården,  

Anders, Janet, Josef, Pernilla, Martin, Moa, Camilla och Maria 

 

 

 

 

 


