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Städdag
Lördagen den 23 oktober har vi städdag.
Som vanligt finns det ett släp uppställt
redan under fredagen kväll, så det går bra
att tjuvstarta.
Släpet åker iväg på lördag klockan 12.30
Sopsäckar och krattor kommer att finnas
och föreningen bjuder på varmkorv, kaffe,
saft och fiskdam före de mindre.
Som vanligt gäller det bara löv, ingenting
annat.

Matsortering.
Nu har nästan alla fått sina saker för att
kunna matsortera. I paket som delades ut
fanns 80st papperspåsar som beräknas
räcka i ett halvt år, 3st i veckan. När dessa
påsar tar slut kommer vi att fixa en hylla
med påsar i soprummet där man kan ta
nya.
Parkering
Där väntar vi på skyltar som Securitas ska
sätta upp. Tre timmars parkering 8:0020:00 kommer att gälla framför
huvudingången och ingen parkering
framför återvinningsskåpet. Dessutom
kommer ingen parkeringstillstånd att gälla

på det området. Parkeringstillstånd
kommer bara att gälla de
parkeringsplatser som ligger mot
Kullavägen. Reglerna börjar gälla när de
nya skyltarna är på plats.
Problem med varmvattnet
Som alla noterat fick vi problem med en
reglercentral som styr varmvattnet. Den
byttes ut den 5/10 och är löst. När Bravida
kollade upp flödet efter installationen
upptäckes att en pump var trasigt.
Pumpen styr en av de två cirkulations
system för varmvatten som vi har och har
också blivit bytt.
Comhem
Där har vi tagit emot en offert för att
uppdatera till Comhems ”triple and play”
för vår förening. Det innebär byte av
förstärkare, Splitters i varje hus och alla
antenn uttag och det är vad som krävs för
att Comhem ska kunna erbjuda HD tv till
oss. Vi återkommer i frågan.
Byte av låsenheter
Efter några boende har haft problem med
att komma in till våra gemensamma
utrymmen har Riksbyggen bytt ut dessa
lås. Om man har problem felanmäl det till
Riksbyggen.
Glöm inte vår hemsida!
På www.backenhus1.se hittar ni all
information

