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Ett stort tack till er alla som kom på vår städdag och genomförde olika 

arbetsuppgifter.  

Det som kvarstår till höstens städdag är att röja sly i skogskanten vid Båtsman 

Rems gata 28. Det kommer också att finnas en del arbete med att olja in bl.a. 

dörrar.  

 

Styrelsen vill också informera om att ansökan om förändring i 

anläggningsbeslutet för att möjliggöra laddning av elfordon i radgaragen har 

skickats in till Lantmäteriet. Vi har ännu inte fått något besked om när 

Lantmäteriet är färdiga med vår ansökan. Enligt tidigare uppgifter från dem så 

kan vi räkna med ett beslut under hösten. Först då kan vi begära in anbud från 

olika företag om installation av laddutrustning i radgaragen. 

För information så skickar styrelsen ut informationsblad och annan information 

med epost. Kolla gärna din mapp för skräppost i ditt epostprogram. Om där 

finns epost från föreningen markera det som ”inte skräppost” (eller motsvarande 

i ditt epostprogram).  Kom också ihåg att meddela styrelsen@btorp.se om du 

byter e-postadress.  

Det är en hel del helger nu under våren och sommaren i antågande vilket gör att 

vi i styrelsen vill uppmana till grannsamverkan för att motverka inbrott i våra 

hus. 

En del bilister kör för fort på våra vägar och riskerar därmed våra barns 

säkerhet. Vi uppmanar var och en som ser detta att om möjligt påtala detta för 

fortköraren.  Vi har också fått klagomål på att en del ställer sin bil så att två 

parkeringsrutor blockeras. Det är inte bra med tanke på att vi har ont om 

parkeringsplatser. Även detta är det bra om ni själva påtalar det för den som 

parkerat fel. 

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

marie.heimersson@btorp.se.  Du kan se på samfällighetens hemsida när 

Backatorpet är uthyrt.  Prisuppgifter kan du hitta på samfällighetens hemsida 

https://btorp.se/boka-backatorpet/ 
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Styrelsen för Backatorps samfällighet 

 

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:  0703553264 

marie.heimersson@btorp.se 

 

Suppleant  

Staffan Sjöberg  

Båtsman Lustigs gata 10 

Tel:  

Suppleant  

Nikolaos Fouliadis 

Båtsman Lustigs gata 138 

Tel: 0737313456 

Nikolaos.fouliadis@btorp.se  
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