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Matsortering Sopavfall. 

Det är nu på gång att vi ska börja sortera 
matavfall och det leder till att vi kommer att 
få ett separat skåp på utsidan av garaget 
som kommer att rymma 3 återvinningskärl, 
glas x2 och plåtburkar för att få plats med 
alla matavfall tunnor i garaget. Information 
kommer att utgå från UMEVA och 
separata påsar kommer att delas ut. 
Leveransdag för kärlen är 2010-09-24. 

Parkering 
I samband med ändringringar för 
sophanteringen kommer parkering framför 
huvudingång att göras om. En eventuellt 
två platser tas bort och görs för utrymme 
för sopskåpet. Sedan ändras villkoren för 
att stå där till 3 timmar parkeringar och 
kommer att skötas av Securitas.  

 Regler för Studsmattor  

Det har framkommit till Styrelsen att vi har 
ett juridiskt ansvar för dessa när de finns 
på föreningsmark. För att inte förbjuda 
studsmattor som andra föreningar har gjort 
beslutat vi att godkänna dessa mot att 
studsmattan har skyddsnät och en 
friskrivningsklausul skrivs på. Kontakta 
styrelsen för detta dokument. 

 Trädfällning  

Fler frågor om träd har framkommit och så 
länge dessa står på föreningsmark kan vi 

göra något åt detta. Kontakta styrelsen i 
den frågan. 

Husdjur i vår förening. 
Vi är glada att den frågan togs på allvar 
och hoppas att alla forsätter på den 
inslagna linjen med hundar under kontroll 
på föreningens område. Bra jobbat. 
 

Förnyade lån 
Vi har gjort en upphandling av ett av lånen  
där en del rörlig ränta med 1.72% och en 
del fast ränta till 3.14% och det blev riktigt 
bra ränta på detta lån. 

Städning samlingslokalen 
Den frågan har inte fått någon lösning 
under sommaren. Därför kommer vi att 
upphandla städning av samlingslokalens 
alla utrymmen via Riksbyggen. 
 

Lite info om Hösten 
Comhem har vi fått lite frågor om. Vi kan 
meddela att vi tar kontakt med Comhem 
under hösten för att se vad det behövs för 
att få in HD-kanaler. Observera att TV10 
finns i det analoga utbudet. 

Relaxrummet har också kommit frågor om 
och det tar vi tag i under hösten.  

Glöm inte vår hemsida! 
På www.backenhus1.se hittar ni all 
information. 

 


