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Nu är våren här och området är nystädat och fint. Ett stort tack till alla er som ställde upp på 
städdagen!  
 
Roligt att det var så god uppslutning – och stämning! När så många är med går det snabbt och 
enkelt och grannsämjan blir god. Efter den långa vintern då man sällan ses är ju städdagen 
dessutom ett ypperligt tillfälle att uppdatera sig om vad som hänt, hur många barn grannen 
fått eller kanske utbyta trädgårdstips och ta en gemensam fika (en uppskattad aktivitet inom 
de städområden som gör det).  
 
Här kommer lite information från styrelsen: 
 
Parkering  
Antalet bilar i området tenderar att öka och vi märker att det blir svårare och svårare att hitta 
parkeringsplatser. Vi vill dock uppmärksamma er om att det inte är tillåtet att parkera inne i 
området. All annan parkering än på parkeringsplatserna och i garagen är förbjuden.  
 
På den del av Gamla kyrkvägen som man kör bil på gäller de vanliga trafikreglerna. Tänk på 
att följa dessa och inte parkera i vändzon eller för nära infarten till garagen. Otillåten 
parkering försvårar framkomligheten för räddningstjänsten, och skymmer dessutom sikten 
vilket i värsta fall skulle kunna leda till en olycka. Observera att denna del av gatan är 
kommunal väg och parkeringsböter kan förekomma.  
 
Parkeringsfrågan kom även upp på stämman så försök att ta hänsyn genom att parkera rätt. 
Det finns alltid plats på stora parkeringen vid Häradsvägen. (Den östra delen av parkeringen 
bör undvikas just nu medan garaget som brann ner byggs upp igen.)  
 
Inbrottsvåg på Gamla kyrkvägen 
Det verkar pågå en inbrottsvåg i vårt område just nu. Ett inbrott och ett inbrottsförsök har 
skett på Gamla kyrkvägen. Även området mittemot är drabbat. Tjuvarna har gått in från 
baksidan genom att bryta upp fönster och altandörrar. De har jobbat snabbt och metodiskt och 
riktat in sig på guld och pengar.  
 
Polisen var snabbt på plats efter att de larmats. De råder oss till att installera lampor med 
rörelsedetektorer på baksidan och att förvara smycken på ställen som är svåra att hitta, helst i 
ett kassaskåp. 



Styrelsens ansvarsområden 
I samband med att detta Bäckenblad delas ut får ni även protokollet från stämman. Styrelsen 
har konstituerat sig och här nedanför kan du se respektive ledamots ansvarsområden.  
 
Det går bra att ringa men vi ser helst att ni använder e-postadressen: styrelsen@baecken.org. 
Besök även hemsidan: www.baecken.org. Där får du snabbt aktuell information. 
 
Ansvarsområde Namn 
Ordförande; kontakter med organisationer 
och myndigheter, garagebrand, gångvägar, 
parkeringsplatser, nycklar och förråd 
 

Ulf Baldhagen (0703-77 45 80) 
 

Kassör; fakturering, vattenavläsning Annika Ritzl (0739-38 41 60) 
 

Sekreterare; Bäckenbladet Eva Nord (0766-48 13 79) 
 

Lekplatser, el och belysning Cecilia Carreon (0703-24 55 65) 
Jenny Lantz (0704-40 59 66) 
 

Garage Adam Embaie (0730-71 54 68) 
Mikael Lindahl (0702-67 1740) 
 

Hemsidan Jörgen Jäderberg (0702-37 80 12) 
 

Kabel-tv Jörgen Jäderberg (0702-37 80 12) 
Mikael Lindahl (0702-67 1740) 
 

Städområden, städning, grönområden och 
sophämtning 

Susanna Nordin Törnqvist (0739-65 14 75) 
Åsa Segnestam Thunholm (0708-44 12 44) 
 

   
 
Arbetet i styrelsen fortsätter under våren och sommaren. Bland annat så jobbar vi intensivt 
med att ta fram en lösning för ett uppgraderat kabel-tv-nät. Vi kommer att informera särskilt 
om detta när vi börjar närma oss ett färdigt förslag. 
 
Även uppbyggnaden av garaget som brann vintras kräver en del resurser och snart kommer en 
ny lekställning att monteras i lekplatsen i område ¾. Lekställningen är begagnad men i gott 
skick och vi har fått den till ett vrakpris! 
 
Om du är på gång att måla om så besök vår hemsida. Där finns bland annat färgkoder och 
information om rabatterbjudanden. 
 
 
Styrelsen önskar härmed alla en riktigt trevlig sommar! 
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