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Budget 

Verksamhetsaret 2014-2015 ar avslutat per den 30 juni 2015. Vi haller nu pa och summerar 
verksamheten och resultatet ser positivt ut och indikerar pa ett litet overskott. Detta 
kommer att redovisas mer exakt pa arsmotet den 21 oktober 2015. 

Lag varmvattentemperatur 

Som vi tidigare har informerat om berodde temperatursankningen pa ett igensatt 
f i lter pa inkommande fjarrvarmeledning i undercentralen. Vi har nu tecknat et t 
serviceavtal med Imtech, som skall utfora en kontroll av undercentralen i oktober 
manad varje ar, for att sakerstalla leveransen av vatten och varme ut t i l l vara 
fastigheter. Avtalet, som loper pa tva ar med mojlighet t i l l forlangning, kostar 3125 
kr per ar inkl. moms. 

Montering av panel pa garagen 

Tyvarr har det blivit ca fyra veckors forsening av panelmontaget pa garagen. Detta 
beror pa felleverans av panel, som entreprenoren AAMT tar pa sig hela ansvaret for. 
Arbetena beraknas starta i borjan av September. Som kompensation har vi kommit 
overens om att AAMT utfor den storsta delen av andra malningen, vilket innebar att 
det endast aterstar malning mellan och over portarna pa framsidan av garagen for 
vart vidkommande. Dock skall vi utfora malning pa gavlarna t i l l garage 1 och 39, 
som tidigare var bestamt. 

Sopsortering 

Aterkommer om den daliga sopsorteringen, som vissa hushall star for. I Bakbordsbladet 
fran april 2015 poangterade vi detta och att vi da hade fatt en straffavgift pa 1300 kr. Den 
avgiften ar nu uppe i 4-5000 kr!! 

Detta ar bokstavligen bortkastade pengar, som belastar var gemensamma budget. 

SKARPNING! 



Detta galler for sopsorteringen: 

-Bioavfallet: Matrester mm. Som laggs i den bruna pasen. Pasen skall inte fyllas t i l l mer an 
den streckade markeringen inuti pasen. Den ska heller inte laggas i en plastpase. 

Om det rinner igenom anvand dubbla pasar. 

-Pappersforpackningar: Skolj ur juice, mjolk, yoghurt och andra matrester, vik ihop och 
platta t i l l forpackningen innan du lagger dessa i uppsamlingskarlet. 

- Plastforpackningar: Mjuka och harda, samma hantering som pappersforpackningar i 
mojligaste man. 

Om det skulle vara fullt i nagot karl, kan sa vara ibland for papper respektive 
plastforpackningar. Spara dessa forslagsvis i garaget tills tomning av karlen har skett. 

Stalla aldrig nagra soppasar utanfor sopskapen, da det fort dra t i l l sig faglar och moss som 
sprider ut soporna pa marken. For ytterligare information om sophantering studera 
"Soptips" som Vafab Miljo har skickats ut t i l l samtliga hushall. 

Stad- och ograsrensmngsdag 

Lordagen den 29 augusti 2015 kl 09.00 ar det dags att rensa ogras och stada upp 
runtom i vart omrade. Container kommer torsdagen den 27 augusti och hamtas 
mandagen den 7 September. Kom ocksa ihag att ansa era hackar framfor allt pa 
tomternas baksida och mot gang- och cykelvagar. 

Bilkorning inom omradet 

Aterkommer igen om att det fortfarande kommer bilar med alldeles for hog fart framfor 
vara entreer. Detta galler bade boende och besokande, som utsatter framforallt barnen for 
onodiga och farliga olycksfallstillbud. Service- och hantverksbilarna ar de varsta 
fartsyndarna. Som fastighetsagare ar det Din skyldighet att informera dina entreprenorer 
om att kora forsiktigt. Betraffande uppstallning/parkering av entreprenorernas bilar bor 
detta om mojligt ske pa garageplanen. 

Erbludande om inkop av farg m.m. till rabatterade priser 

Caparol Farg pa Klockartorpsgatan 16, Vasteras erbjuder alia medlemmar i var 
samfallighet att kopa farg med 25 % rabatt pa hela deras sortiment, de fiesta 
penslar och tillbehor med 20 % rabatt samt 10 % pa en stor del av tapetsortimentet. 
Uppge bara att Du kommer fran Bakbordet Samfallighetsforening sa dras rabatten 
direkt i kassan. 

Med vanliga haisningar 

Styrelsen 


