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BACKGÅRDENS NYHETSBREV 
 

Hej medlem i Backgården! 

 

Med solstrålar som värmer och fåglar som kvittrar vågar man nu nästan säga att våren är här. Med den 

kommer också en liten uppdatering kring vad som kommer att hända i föreningen inom närstående tid och 

vad som har hänt sedan det senaste Nyhetsbrevet delades ut i december. 

 

UNDER VINTERN 

Vi vill självklart passa på att hälsa nya boende på Lagerbrings väg 6 välkomna och hoppas att ni trivs i 

föreningen. 

 

Styrelsen har naturligtvis sedan den senaste uppdateringen utfört det kontinuerliga arbetet som åligger oss 

men som förståeligt är har inga stora projekt utförts under de vintermånader som gått.  

 

Under snart en månads tid har vi haft ett separat kärl för matavfall i vårt miljöhus. Korgar och två buntar 

papperspåsar för sådant avfall delades ut samt information kring vad detta innebär. Vi hoppas att 

uppslaget, initierat av Lunds Kommun via Lunds Renhållningsverk, har mottagits positivt av er om än det 

till viss del kräver en ny procedur i köket. Det har dock ett gott syfte och vi hoppas att det faller väl ut. 

När påsarna tar slut kan nya hämtas i cykelförrådet. 

 

Som vissa av oss fick erfara en dag i januari tjöt brandlarmet under morgonbestyren. Detta orsakades 

troligt av fel i elektroniken och vidare undersökning kring detta pågår. I detta ingår också att se över 

ansvarskedjan för en sådan situation. Vad som behöver förmedlas till alla boende är dock att ett 

brandlarm är alltid ett brandlarm och vid minsta misstanke om brand ska SOS (112) kontaktas av 

naturliga skäl då en brand kan ha förödande konsekvenser. Detta har vi också försökt uppmärksamma 

genom de uppsatta lapparna i trapphusen. 

 

Vi hoppas att alla har lagt märke till hur mycket renare fönstren i trappuppgångarna har blivit. Putsningen 

av dessa var det första av de större uppdragen som föreningens nyanlitade städfirma utförde. 

 

DEN ANNALKANDE VÅREN 

Som tidigare nämnts kommer en målning av framför allt träpartierna på husets gavlar, men troligtvis även 

alla fönster, att utföras. Arbetet med att ta fram offerter för detta är påbörjat liksom rådfrågande av 

expertis. 

 

Tillsammans med Backgården 1 (på Lagerbrings väg 2 och 4) kommer en container placeras ut för 

uppsamlande av grovsopor. Detta är ett ypperligt tillfälle att städa undan sådant som inte får placeras i 

miljöhuset, dock handlar det inte om elektronikprylar som tjock-tv och liknande. Containern kommer att 

placeras på den asfalterade ytan nere vid återvändsgränden/parkeringen i änden av Östra Fäladsvägen. 

Containern kommer att vara oss tillhanda från och med den 23e april och till och med den 1a maj. 

 

AVSLUTNINGSVIS 

Årsmötet kommer att hållas i början av juni och vi uppmanar alla medlemmar att gå på detta då det ger en 

inblick i den förening som ni alla är medlemmar av samtidigt som det är en chans att påverka vad som 

sker i föreningen och med vår fastighet. Om någon känner för att påverka ännu mer kommer det från och 

med årsmötet att finnas en plats som suppleant ledig. Kontakta gärna styrelsen/valberedningen i förväg 

innan årsmötet om detta, eller någon annan position, är av intresse. 

 

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. 

 

Hälsningar Styrelsen i Backgården, 

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


