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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 – NYHET – DU KAN DELBETALA! 

En del medlemmar har efterfrågat delbetalning av säkerhetsdörren och företaget erbjuder nu 

detta. Styrelsen ger därför medlemmarna återigen chansen att titta på säkerhetsdörr. Den 16 

december kl. 18-19, finns dörren såväl som representanten för företaget på plats för att svara 

på dina frågor. Snart går erbjudandet ut så missa inte detta! 

 

MONTESSORIFÖRSKOLAN LYCKAN 

P.g.a. fuktinträngning i förskolans källarplan så har ett omfattande och helt nödvändigt 

renoveringsarbete sedan september månad genomförts i lokalen. Byggnaden har även fått ny 

dränering. Det invändiga arbetet är nu avslutat och HSB brf Bäckebol hälsar åter förskolan 

Lyckan Välkommen tillbaka! till nya fräscha lokaler. 

 

BASTUN – RENOVERINGEN HAR STOPPATS 

Som styrelsen tidigare meddelat så påbörjades arbetet med laga och återställa bastun. Tyvärr 

så uppdagades det då att huset har liknande fuktproblem som det där förskolan huserar. 

Styrelsen har därför tvingats stoppa reparationsarbetet i bastun för att diskutera hur vi går 

vidare och vad som skall göras åt problemet. Tills beslut härom har fattats så är bastun tyvärr 

stängd. 

 

NY RUTIN FÖR ATT FÅ TILTRÄDE TILL GYMMET 

Alla medlemmar som önskar teckna nytt alternativt vill förlänga sitt gamla medlemskap till 

gymmet när nuvarande period löper ut, måste personligen besöka styrelseexpeditionen under 

ordinarie öppettider (se föreningens hemsida) för att skriva under att du/ni avser att följa det 

regelverk som finns. Först därefter kan du få tillträde till gymmet. 

 

BOKA TVÄTTID I DIN MOBILTELEFON! 

Nu kan du som medlem även komma åt Aptusportalen via en särskild App. På så sätt kan du 

boka tvättid, övernattningslägenhet eller föreningslokal på bussen, i mataffären, på krogen 

eller i solstolen på Maldiverna. (se nästa sida) 

mailto:valberedning.backebol@bredband.net


http://www.hsb.se/goteborg/backebol 

Som klient används mobiltelefonen iPhone från Apple 

eller en Android telefon. Telefonen skall vara utrustad 

med OS 4.0 eller Android från version 1.6. 
 

Hämta appen Bokning: 

Appen Bokning för iPhone finns att hämta på App 

Store. Appen Bokning för Android finns att hämta på 

Google Play, sök på Aptus. 
 

Mata in anslutningsuppgifter: 

När appen körs igång första gången kommer sidan med 

inställningar upp. (Se exemplet till höger) Börja med att 

mata in adressuppgifter till den webbplats där Bokning 

installerats, I vårt fall är det 

http://brfbackebol.aptustotal.se 
Mata sedan in ditt användarnamn och lösenord. Det är 

samma uppgifter du använder för inloggning till 

bokning via webben. 
 

Om du saknar användarnamn och lösenord mejlar du 

ditt namn och adress samt lägenhetsnummer (3 siffror 

som står på din ytterdörr) till styrelsen. 
 

AVGIFTSHÖJNING 

Styrelsen har beslutat att höja månadsavgiften med 3 % fr.o.m. januari 2014. 

Avgiftshöjningar är aldrig populära men måste samtidigt sättas i relation till vad du som 

medlem får för pengarna. Styrelsen arbetar just nu intensivt med strategiska frågor utifrån 

utvecklingsplanen och det framtida underhållsbehovet och det är även något som påverkar 

storleken på avgiftshöjningen. De främsta orsakerna till höjningen är dock ökande 

driftskostnader. Fr.o.m. januari 2014 ökar kostnaderna för: 
 

Vatten ~ 7 %, Sophämtning ~ 7 %, Fjärrvärme ~ 2 % 
 

Dessutom har avgiften för den s.k. tomträttsavgälden höjts kraftigt under senare år vilket 

också kräver höjda avgifter. 
 

I synnerhet fjärrvärmen utgör en stor kostnad för föreningen och styrelsen arbetar därför 

aktivt med frågan. Tanken är självfallet inte att få det så kallt som möjligt i lägenheterna utan 

att optimera den tekniska driften av systemet och finna smarta lösningar som innebär minskat 

energislöseri och därmed minskade kostnader. 
 

Du som medlem kan självfallet bidra till att hålla avgiftsökningarna på så låg nivå som 

möjligt genom att minska slöseriet med vatten samt att källsortera ditt avfall. Källsorterar du 

ditt avfall så kostar det inte föreningen någonting eftersom det är Förpacknings- och 

tidningsinsamlingen som ansvarar för tömningen av återvinningsbehållarna! Tänk på det 

nästa gång du slänger mjölkpaketet i soppåsen… att det blir onödigt dyrt. 

 

Styrelsen önskar alla medlemmar 

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR! 
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