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Nu är hösten här och träden har snart fällt alla sina löv. Styrelsen planerar för fullt inför 
städdagen, men det händer också mycket mer i vår förening. Läs vad styrelsen har att berätta!
 

Städdag söndagen den 14 november
I år ligger städdagen senare än vanligt. Anledningen är att löven inte hunnit falla tidigare år, 
och vi har även tagit hänsyn till att städdagen inte ska krocka med höstlovet. Förhoppningsvis 
får vi trots det sena datumet ändå en härlig dag om än något kallare.

Röjgruppen har nu arbetat sig igenom nästan hela området och kommer i år att arbeta i 
område 3-4, främst runt garagen vid Gamla Kyrkvägen.  

Styrelsen har fått in en del klagomål angående grenar från träd och buskar på privata 
fastigheter som hänger ut i gångbanorna. Vi vill därför uppmana samtliga att se över sina egna 
buskar och träd så att inte gående och cyklister skadas i onödan.

Kabel-TV
I enlighet med tidigare stämmor har styrelsen arbetat på några förslag för ny lösning för 
kabel-tv som skall ge möjlighet till HD-TV samt snabbare och stabilare bredband. Resultatet 
av detta arbete kommer att presenteras inom ett par månader.

Enkäten som är utdelad till samtliga medlemmar i samfälligheten 
nyttjas som grund för detta arbete. Endast 25% av samfällighetens 
medlemmar har besvarat enkäten och bland dessa är  intresset för 
en  ny lösning för kabel-tv och bredband lågt.



Färgkoder
På årets stämma så diskuterades färgerna på våra hus. Stämman var av den åsikten att vi ska 
behålla de färgkoder som finns för att behålla områdets enhetlighet och karaktär. Det finns en 
risk att värdet på våra fastigheter sjunker om området förlorar sin enhetlighet. Det är därför i 
allas intressen att försöka upprätthålla de färger som ursprungligen finns i området. 

Eftersom Midsommarkransens Järn har lagts ner så har styrelsen tagit fram nya färgkoder och 
förhandlat fram nya rabatter på Ekenhuset i Kungens kurva.

Tala om för säljaren att du kommer från Bäckens samfällighet i Segeltorp så får du 20% 
rabatt på all färg, 15% på tapeter och 10% på övriga produkter!

Det här är färgkoderna som gäller i vårt område:

Adress Färgkod Färgnyans
Gkv 12-30 6720Rosa
Gkv 32-84 6718Ljusrosa
Mbv 264-298 6720Rosa
Mbv 300-354 6721Gul
Mbv 356-386 6720Rosa
Garage 1-4 (Häradsv.) 6720Rosa
Garage 5-6 (Mbv) 6721Gul
Garage 7-8 (Östra parkeringen) 6720Rosa
Garage 9-14 (Gkv)  Brun

Ny inbrottsvåg i Segeltorp
Det har under september månad varit en rad inbrott i Segeltorp nära vårt område. De drabbade 
gatorna är bland andra Verkstadsvägen, Kilvägen, Hökvägen, Segeltorpsvägen samt 
Grenvägen. Tjuvarna har tagit sig in i husen genom att lyfta bort fönsterkassetter, bryta upp 
balkongdörrar och garagedörrar.

Polisen uppmanar oss till att hålla uppsikt efter personer och bilar som inte hör hemma i 
området. Anteckna bilarnas registreringsnummer och tipsa polisen.

Vid tips till Polisen ring: 114 114

Vid pågående brott ring: 112


