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Informationsblad nr 6, 2022-04-28 
 

Som ni alla vet så hade vår samfällighets årsstämma den 20 april i Kajutan Backatorpsskolan. 

Protokollet finns nu upphängt i Backatorpet. På städdagen är Backatorpet öppet för er som 

vill läsa protokollet.  

 

Ny styrelse är vald och vi har haft ett första konstituerande möte. Bl.a. 

Bengt Delang blev vald som ordförande för samfälligheten. Therese Flogård fortsätter som 

kassör och Lennart Larsson som biträdande kassör. Monica Kelvered fortsätter som 

sekreterare. Marie Heimersson har valts att ta ansvar för Backatorpet och uthyrning av denna. 

Nikolaos kommer att vara delaktig i projektgrupp för elbilsladningen och Staffan ha ansvar 

för datasäkerhet och skyddsrum. Till styrelsens hjälp finns också Daniel Kihlbaum som 

ansvarar för hemsidan.  

Styrelsen vill också påminna om städdagen som är den 7 maj med start vid 

Backatorpet kl. 10.00. Det kommer att finnas fyra slyhögar för er att kunna 

slänga sly i. Ni får inte lägga rötter eller jord i högarna. Passa gärna på att ansa 

era häckar och buskar.   

Det finns cyklar placerade i förråd. Kan ni märka upp era cyklar? De cyklar som 

ingen ägare har kommer att forslas bort till återvinningen.  

 

 

Vill du hyra Backatorpet så kan du boka in dig hos Marie Heimersson 

marie.heimersson@btorp.se.  Du se i en agenda på samfällighetens hemsida när Backatorpet 

är uthyrt.  Prisuppgifter kan du hitta på samfällighetens hemsida https://btorp.se/boka-

backatorpet/ 

 

 

 

Styrelsen för Backatorps samfällighet 
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STYRELSEN FÖR BACKATORPS SAMFÄLLIGHET 2022-2023 

 

Ordförande  
Bengt Delang  

Båtsman Rems Gata 16  

Tel: 070-225 50 55  

bengt.delang@btorp.se 

Kassör  
Theresé Flogård  

Båtsman Rems Gata 28  

Tel: 072-391 52 21  

therese.flogard@btorp.se  

Bitr. kassör 
Lennart Larsson 

Båtsman Lustigs gata 34 

Tel: 031-52 50 46 

lennart.larsson@btorp.se 

 

Sekreterare  

Monica Kelvered  

Båtsman Rems Gata 24  

Tel: 070- 695 57 47  

monica.kelvered@btorp.se 

 

Ledamot 

Marie Heimersson  

Båtsman Lustigs gata 90 

Tel:  

marie.heimersson@btorp.se 

 

Suppleant  

Staffan Sjöberg  

Båtsman Lustigs gata 10 

Tel:  

Suppleant  

Nikolaos Fouliadis 

Båtsman Lustigs gata 158 

Tel  
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