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ÅRSREDOVISNING OCH ÅRSSTÄMMA 

Ett av föreningens allra viktigaste dokument - årsredovisningen, kommer snart i din 

brevlåda. Där redogör styrelsen för verksamhetsåret som gått. Kallelse, datum och 

anmälan till föreningsstämman finner du som vanligt bifogat årsredovisningen. Med 

anledning av lagändringar i bland annat lagen om ekonomiska föreningar, 

bostadsrättslagen och årsredovisningslagen så kommer stadgarna att behöva revideras i 

samband med årsstämman (beslut två av två). 

 

Årsstämman är ett sätt för dig som medlem att få information från styrelsen om det 

gångna året samt föreningens ekonomiska ställning. Genom att delta på årsstämman 

har du också möjlighet att påverka ditt boende eftersom rösträkning sker utifrån de 

närvarande medlemmarna.  

 

ENGAGERA DIG I DIN FÖRENING 

De närmaste åren kommer mycket spännande att hända i vår förening och vårt 

närområde. Vill du vara med och fatta beslut om HSB Brf Bäckebols framtid och den 

förening där du bor? Anmäl dig till ett styrelseuppdrag! 

Förutom att uppdaget är både roligt och utvecklande så erhåller du ersättning. 

 

Låter det intressant? 

 

Hör av dig till valberedningen på valberedning.backebol@bredband.net eller anmäl 

ditt intresse på en lapp i styrelsens brevlåda på Cederflychts gata 13 B. Glöm inte att 

skriva namn, lägenhetsnummer och kontaktuppgifter.  

 

MINSKAT RESTAVFALL  

Efter utgången av 2017 visar statistiken från sophämtningen att mängden restavfall 

minskat med sex procent, vilket är en klar förbättring. Styrelsen tolkar detta som att vi 

alla har blivit bättre på att källsortera och hoppas på ett ännu bättre resultat under 

2018. Det här vinner vi på, både ur miljömässig och ekonomisk aspekt. Bra jobbat! 
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PARKERA INTE PÅ GRÄSMATTORNA 

Styrelsen vill påminna om att det inte är tillåtet att parkera inne i området och 

framförallt inte på föreningens gräsmattor. Gräsmattorna körs sönder, blir leriga och 

fula. Var rädd om vår gemensamma egendom! 

 

EGENFÖRETAGARE? LEDIG KONTORSLOKAL FINNS! 

Driver du eget företag och behöver en kontorslokal så har föreningen lediga lokaler för 

uthyrning. Kanske känner du någon som vill hyra? Om vi kan hyra ut föreningens 

lokaler så gynnar det oss alla eftersom intäkterna till blir större vilket i sin tur gör att 

avgiftshöjningarna kan hållas på en lägre nivå. Kontakta styrelsen för mer information 

eller om du känner någon som kan vara intresserad.  

 

VÅRT NÄROMRÅDE OCH VÅR FÖRENING 

Styrelsen har under de senaste månaderna haft kontakt med flera olika konsulter och 

entreprenörer för att utreda frågan kring hur våra huskroppar bäst kan tas omhand och 

fräschas upp. Vi har även anlitat en arkitekt som håller på att ta fram förslag på de 

estetiska bitarna. Arbetet pågår intensivt och styrelsen återkommer så snart vi har mer 

information att ge. 

 

ÅTGÄRDER AV STENBELÄGGNINGAR VID ENTRÉER 

På grund av sättningar i marken har stenbeläggningarna vid flera entréer sjunkit. I 

nuläget finns risk att snubbla på dessa. Styrelsen har under hösten beställt omläggning 

av stenbeläggningar vid 17 entréer men HSB hann inte med före vinterperioden. 

Arbetet kommer istället att inledas under våren när tjälen helt gått ur marken.  

 

STJÄL INTE FRÅN DIN FÖRENING OCH DIG SJÄLV 

Dessvärre försvinner det då och då saker från våra allmänna utrymmen. Senast har 

någon tagit med sig den nya entrémattan i textil samt olika typer av borstar från en 

tvättstuga på Bäckbolsängen. I slutändan drabbar det oss alla och styrelsen vill därför 

höja ett varningens finger. När du stjäl saker från föreningen orsakar du ekonomisk 

skada för oss alla – inklusive dig själv. Eftersom vi gemensamt äger föreningen och 

bekostar material och inventarier så är det inte så genomtänkt att stjäla från sig själv.  

 

VÄLKOMMEN TILL HÖRNET 

Nu slipper du sitta ensam och ha tråkigt! Hörnet är ett socialt forum där du träffar 

andra medlemmar och umgås. Här kan du pyssla, utöva olika hobbys eller bara träffa 

andra trevliga medlemmar för att prata, dricka kaffe och knyta nya kontakter. ”Hörnet” 

träffas på torsdagar kl. 11.00 i källarlokalen på Bäckebolsängen 17. Välkommen till ett 

glatt gäng! 

 

GLAD PÅSK 

önskar styrelsen! 


