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Nu nalkas sommar och ledigheter. Vi i styrelsen vi därför uppmana till 

grannsamverkan för att motverka inbrott i våra hus. 

Vi väntar fortfarande på besked från Lantmäteriet på vår ansökan om förändrat 

anläggningsbeslut för att kunna installera laddboxar för laddning av bilar i 

radgaragen. Vi räknar med ett besked i slutet av året.  

Det görs fint i området av företaget Mark i  Väst som bl.a. klipper häckar. Se 

gärna över din häck också att den är väl ansad och har lagom höjs så att häcken 

inte skymmer för cyklister eller fordon.  

Pappersavin gällande samfällighetsavgiften är utdelade i era postlådor. Övriga 

som har e-faktura eller autogiro så kommer den snart att finnas för er att tillgå 

via er bank.  För mer information om vad som ingår i samfällighetsavgiften 

hänvisas till samfällighetens hemsida eller i verksamhetsberättelsen som delades 

ut till alla tidigare i vår.  

En del bilister fortsätter att ha hög hastighet inne i vårt område. Styrelsen 

uppmanar var och en som ser detta att om möjligt påtala hastigheten för 

fortköraren.   

 

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

marie.heimersson@btorp.se.  I agendan på samfällighetens hemsida kan du se 

när Backatorpet är uthyrt.  Prisuppgifter kan du hitta på samfällighetens 

hemsida https://btorp.se/boka-backatorpet/ 

 

Styrelsen önskar er medlemmar en trevlig sommar! 

 

 

 

 

 

mailto:marie.heimersson@btorp.se
https://btorp.se/boka-backatorpet/


 
 

Samfällighetens hemsida når du på http://btorp.se/ 
 

 

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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