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Nyhetsbrev juni 2021 
 

Ny styrelse  
Vid förenings årsstämma den 10 maj 2021 ändrades styrelsen. Vi vill presentera vilka som valts in på 
de olika posterna. Kontaktuppgifter till alla finnas tillgängligt på föreningens hemsida  
Den nya styrelsen består av:  
 

Roll Namn / Adress  

Ordförande Thomas Niwong 
Taltrastvägen 4 

 

Sekreterare Marielle Nottberg 
Björktrastvägen 10 

 

Kassör Anders Lundmark 
Koltrastvägen 11 

 

Ledamot Jennifer Boije 
Björktrastvägen 19 

  

Ledamot Mikael Larsson  
Björktrastvägen 1 

 

Suppleant Kristofer Odö 
Koltrastvägen 17 

 

Suppleant Jan Hedqvist  
Koltrastvägen 8 

 

 
Vill du komma kontakt med styrelsen kan du använda dig utav den gemensamma epostlådan 
styrelsen@nybybacke.se  
 
Fler kontaktuppgifter till alla i styrelsen hittar du på vår hemsida, www.nybybacke.se 
 
 
 
Samfällighetsavgiften 2021. 
Stämman beslutade att avgiften för 2021 skall vara 4200 kr per andel (dvs. fastighet). 
Inbetalningskortet för detta skickas nu ut. Ni som tidigare betalade in den frivilliga inbetalningen ska 
räkna av dessa vid denna betalning.  
Vid funderingar om inbetalningen kontakta Anders Lundmark, 072-2090002, e-post: 
anders.lundmark@bahnhof.se 
   
 
 
Åter igen vill vi påminna om hastigheten på våra gator 
Flera medlemmar upplever att bilar kör för fort i området och tycker detta känns otryggt. 
Hastigheten i området är enligt lag MAX 30 km/h!  
 
Ett litet räkneexempel ger att om en person kör i en hastighet av 60 km/h längs den maximala 
sträckan (hela längden av Koltrastvägen, dvs 500m) kan spara max 30 sekunder. Vi hoppas verkligen 
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inte att dessa 30 sekunder är avgörande för denne person kommer att hinna fram till destinationen i 
tid eller inte. I så fall har personen satt sig i en väldigt onödig och svår situation.  
Vi uppmanar alla medlemmar att även se till att besökare och hantverkare, budbilar, transporter 
m.m. som har ärenden till och från fastigheterna håller sig till hastighetsbegränsningen. 

 
 

 
Vi i styrelsen önskar alla en trevlig sommar 
 

 
 

 
 
 
Med vänliga hälsningar från Styrelsen 


