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 Årsstämma 24/4 

Tisdag den 24 april har föreningen årsmöte i 
samlingslokalen med start klockan 18.30.  
Kaffe och kaka serveras. Kallelser och 
årsredovisning har gått ut till er. 

 

Budget 2012. 
Styrelsen kan meddela att vi inte tänker höja 
några avgifter. Vi räknar med höjda avgifter 
från Umeva och Ume Energi men vi kommer 
att sänka våra räntekostnader och de bör gå 
jämnt ut. 

 Gästparkering mot Kullavägen 
Vi tycker att de blev ett bra jobb men det blev 
inte riktiga klart eftersom det stod bilar i vägen 
när man skulle måla upp bilplatserna. 4 av 6 
platser är målande och resterande kommer att 
målas under våren. Securitas kommer att byta 
skyltar.  

 Driftstopp Internet 
26/4 kommer vi att vara utan bredband på 
förmiddagen. Ume Energi kopplar om vid nya 
Sandåkern området.  

Glöm inte vår hemsida! 
På www.backenhus1.se hittar ni mer 
Information.  

Trädfällning 23-26/9 
Den blev lite dyrare än tänkt och de som finns 
kvar i form av grenar och barr får vi ta på 
vårstädningen. Vi hoppas att många blev nöjda 
med jobbet. 

 Varmvatten 
Som alla minns så byte vi delar till styrningen 
av varmvatten anläggning. Vi upptäckte 5/3 att 
de rann varmvatten ur denna. De är nu lagat 
och sedan 8/3 tycker vi att varmvatten fungerar 
bättre i hela området. 

 Matsortering 
Vi vill påminna alla om matsorteringen 
eftersom vi har fått mer ”vanliga” sopor och 
tvingas ta tillbaka en stor grön soptunna. 
Grovsopor hänvisas till Klockarbäcken ÅVC 
Öppentider: Lördagar 10:00 -14:00.  

 Ventilation genomgång 
Rikbyggen Energi har sagt de tänker 
genomföra det under våren.  

Vi återkommer med datum för detta. 

 Comhem 
Comhem har genomfört arbete under April och 
kommer att fortsätta under Maj och det kan 
förkomma störningar. De finns nu också en ny 
kanal, TV4 news, som igår i analog utbudet. 

Nyhetsbrevet  
Sedan våran ständige sekreterare Anders, har 
flytta, har vi haft problem med skrivaren men vi 
hoppas på en lösning så vi kommer igång med 
nyhetsbreven under året. 


