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Hej föreningsmedlemmar!

Här kommer ett nyhetsbrev från styrelsen 
med uppdateringar om vad som händer 
inom föreningen. 

Infokväll om nytt bokningssystem 21/11

Ett nytt bokningssystem med ”taggar”, 
som gör att tvättstuga och andra 
gemensamma lokaler kan bokas via 
internet har installerats under veckan. Vi 
kommer att ha en informationskväll om 
bokningssystemet torsdag den 21/11 kl 

19, där taggar delas ut till alla medlemmar.
Obs! Det är viktigt att du hämtar ut din 
tagg för att kunna boka gemensamhets-
lokalerna framöver. Är det många som inte
kan komma så ordnar vi en till 
informationsträff. Kontakta styrelsen om 
du har funderingar kring detta! 

Kommande underhåll 

Staketet vid entrén till området ska 
färdigställas innan snön kommer. Det finns 
behov att byta fler staket på området, och vi 
kommer fortsätta det arbetet nästa år.  

Dörr och fönster kommer att fixas så snart som
möjligt på Muminhuset som köptes in till 
lekplatsen (tyvärr sparkades dörren in tidigare i
höst). Rutschkanan som tillhör Muminhuset 
behöver också renoveras.

Vi ser över behovet av takrenovering under 
nästa år, efter uppgifter om att taket är i dåligt 
skick.

Fest

5/10 hölls en trevlig fest för föreningens 
medlemmar med god mat, tipsrunda och 
lekar. Uppslutningen var bra och många 
uppskattade att få ett tillfälle att möta andra
i föreningen. Ett stort tack till 
festkommittén/Andrea!

Utemiljö

Styrelsen har anlitat riksbyggens 
landskapsarkitekt för att göra en plan för 
förbättringar på våra innergårdar, 
planteringar, gemensamma platser och 
staket. Jag (Helena) har träffat henne här 
på området för en diskussion där jag tagit 
med mig de inspel som kommit fram i 
diskussion med andra medlemmar. I 
januari/kommer styrelsen att få en 
översiktlig plan att titta på. Vi återkommer 
om det!

Soprum

Nyligen lämnades en gammal säng mm i 
soprummet, något som skapar problem 
eftersom möbler och dylikt inte kan tas om
hand av den vanliga sophanteringen. Ta 
med sådant till återvinningscentralen t ex 
på Klockarbäcken här i närheten! 

Hälsningar styrelse

Mer info och kontaktuppgifter till styrelsen 
finns på hemsidan

www.backenhus1.se


