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Det är återigen tid att få lite information från styrelsen. Vi hoppas att ni haft en bra 

sommar och är redo för en trevlig och mysig höst! 

 

VILL DU VARA MED I STYRELSEN? 

Tycker du att det vore roligt att vara med och påverka din förening och vårt område så 

hör av dig till valberedningen på: valberedning.backebol@bredband.net  

Förutom att du erhåller ett visst arvode för uppdraget så är det både lärorikt och kul!  

 

SÄKERHETSDÖRR – SÄKRARE SKYDD MOT INBROTT OCH BRAND! 

Styrelsen har efter en skrivelse från en medlem gjort ett studiebesök i en annan 

förening och har därefter beslutat att gå ut med ett erbjudande till samtliga medlemmar 

om att installera säkerhetsdörr till lägenheten. Styrelsen har i och med detta 

erbjudande gett sitt tillstånd till montage av säkerhetsdörren som avses i erbjudandet. 

Det är du som bostadsrättsinnehavare som står för kostnaden men det är tillåtet att 

använda den inre fonden för att betala bytet till säkerhetsdörr. Är du nyfiken på hur en 

säkerhetsdörr ser ut och fungerar? Besök styrelselokalen där det finns en riktig 

säkerhetsdörr uppställd fr.o.m. måndag den 23 september. Måndagen den 7 oktober kl. 

18.00 kommer det även att finnas en representant för företaget på plats med bra 

kunskap och information om dörren. Dörrarna finns för såväl loftgång som trapphus. 

Priset på säkerhetsdörren varierar bl.a. beroende på vilka tillval som görs av den 

enskilda medlemmen men det kommer att bli lägre ju fler som beställer. Välkomna! 

 

PARKERING PÅ GÅRDARNA  

Enligt vägmärke är det förbjudet att parkera inne i området. Tyvärr 

förekommer detta ändå vilket inte är acceptabelt! Om det förekommer 

att någon notoriskt parkerar inne i området så kan ni ringa GBG Stads 

parkerings AB på telefon 031-774 37 00. Parkeringsbolaget har även 

avtal med underleverantörer som åker till vårt område utanför 

kontorstider. 
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BASTUN 

Styrelsen har tagit ett beslut om att bastun ska renoveras upp så att den går att använda 

igen. Detta kommer förhoppningsvis att ske innan årsskiftet. 

 

MILJÖSTATIONEN – FÖRENINGENS SOPTIPP? 

Trots upprepad information om förekommet ofog att ställa sopor och avfall utanför 

våra miljöhus och vår miljöstation så fortsätter detta! Vänligen respektera detta och 

ställ inget utanför när det är stängt! Detta påverkar vår trivsel och dessutom kostar det 

pengar att plocka bort det som står utanför. Måste du absolut bli av med ditt avfall när 

miljöstationen är stängd, kör till Tagene återvinningscentral, ca 5 min bort. Tänk även 

på vad och hur du slänger i vår miljöstation. T.ex. är det inte tillåtet att slänga 

elektronik på miljöstationen och du som slänger växter och organiskt material - skippa 

plastpåsen, för den är knappast komposterbar! Föreningen (dvs du/ni) betalar för 

miljöstationen och ju mer slarv - desto mer ökar kostnaderna. Detta är något som i 

slutändan kommer tvinga styrelsen att höja månadsavgiften mer än vad som är 

önskvärt. 

 

ORDFÖRANDE HAR ORDET… 

Min klara och tydliga intention som ordförande är att informationen till medlemmarna 

i föreningen måste förbättras och moderniseras. Samtidigt skall den också präglas av 

transparens och öppenhet så att medlemmarna ständigt hålls informerade om vad som 

sker i föreningen. I dagsläget sker det redan via Bäckebolsinfo som utkommer fyra 

gånger per år, men i en tid när information och kommunikation sker på tusendelar av 

en sekund över hela jordklotet så krävs mer än så. 

 

Hemsidan är brf Bäckebols ansikte utåt och det är därför av yttersta vikt att denna 

hålls uppdaterad och aktuell. Dels för att attrahera fler potentiella köpare till vår 

förening, något som i slutändan resulterar i högre överlåtelsepriser, men framförallt för 

att ni medlemmar skall kunna ta del av de senaste händelserna i föreningen på ett 

snabbare och mer lättillgängligt sätt. Avsikten är alltså att marknadsföra området till 

potentiella köpare samtidigt som styrelsen moderniserar föreningen så att hemsidan 

blir en naturlig och lika självklar informationskanal. Syftet är bl.a. att du som medlem 

skall finna svar på de flesta frågor som finns att ställa angående ditt boende. Saknas 

någon fråga som styrelsen regelbundet får in kommer vi att komplettera med denna.  

 

En stor ansiktslyftning och modernisering av hemsidan har därför redan genomförts, 

men eftersom en hemsida är en levande produkt är det ett ständigt pågående projekt. 

Har du tankar, idéer eller förslag på förbättringar så hör gärna av dig till styrelsen. Det 

är viktigt att vi alla fortsätter att förstärka bilden av HSB brf Bäckebol som en fin, 

trygg och välskött bostadsrättsförening. 

 

Välkommen hem!  http://www.hsb.se/goteborg/backebol 
 

Kristofer, ordförande i HSB brf Bäckebol 


