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FASADPROJEKTET 

Under vintern har ett par stora och viktiga milstolpar passerats i projekteringen av 

fasadprojektet. Föreningen fick i början av januari månad bygglov för hela projektet 

inklusive de förändringar av balkongerna som medlemmar röstade igenom på 

extrastämman. Under början av februari månad skickades förfrågningsunderlaget ut till 

olika entreprenörer och styrelsen väntar nu på att offerterna ska komma in. Dessutom 

har styrelsen skickat ut en samtyckesblankett som du ska skriva under och lämna in så 

snart som möjligt i styrelsens brevlåda (baksidan av huset) på Cederflychts gata 13 B. 

 

VIKTIGT! LÄMNA IN DIN SAMTYCKESBLANKETT 
För ett tag sedan fick du en blankett i din brevlåda med samtycke till förlängning och 

inglasning av balkongerna. Du som ännu inte har lämnat den i styrelsens brevlåda 

måste göra detta så snart som möjligt. 

 

Styrelsen vill förtydliga att blanketten inte är grund för beslut. Beslut om 

förlängning och inglasning av balkongerna har redan fattats, närmare bestämt av de 

närvarande medlemmarna på föreningens extrastämma den 14 juni 2018. 

Samtyckesblanketten är bara en del av processen och styrelsen uppmanar dig därför 

att snarast möjligt inkomma med blanketten. 

 

Även du som inte känner dig berörd av ärendet har fått en blankett att lämna in.  

 

För dig som är nyinflyttad eller bara behöver uppdatera dig så finns mer 

information att läsa på föreningens hemsida: 

https://www.hsb.se/goteborg/brf/backebol/nyheter/samtyckesblanketten/ 

 

Saknar du blanketten så hör av dig till styrelsen via telefon eller mejl. 
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GRATTIS ALLA MEDLEMMAR, 

FÖRENINGEN ERHÅLLER STORT BIDRAG! 
Styrelsen har inför det stundande fasadprojektet aktivt letat och sökt bidrag för 

renoveringen. I mitten på mars månad fick vi besked och det blev bingo. Föreningen 

erhåller nämligen en halv miljon kronor i bidrag för energieffektiviseringar i 

samband med fasadprojektet! Styrelsen är mycket nöjd över detta! 

 

TERMOGARAGE OCH MC-PLATS 

Föreingen har ett antal termogarage samt parkeringsplatser för MC/moped för 

uthyrning. Är du intresserad av att hyra/ställa dig i kö så kontakta föreningens 

vicevärd, Maria: 010 - 442 20 73. Termogarage kan endast hyras av dig som idag 

parkerar utomhus. Observera att du endast kan ha en parkeringsplats totalt. Du byter 

alltså bort din utomhusplats mot att du hyr ett eget termogarage med fjärrkontroll. 

 

SKRÄPA INTE NER 

Att ställa sitt avfall utanför miljöstationen när denna är stängd är inte respektfullt mot 

dina grannar eller din egen bostadsrättförening. Det kostar pengar för oss alla att forsla 

bort detta och det har en stor negativ inverkan på trivseln i området. Dessutom är det 

olagligt att skräpa ner enligt miljöbalken 29 kap. 7 § 

 
Den som med uppsåt eller av oaktsamhet skräpar ned utomhus på en plats som allmänheten har 
tillträde eller insyn till döms för nedskräpning till böter eller fängelse i högst ett år. 7 a § Den som 
begår en gärning som avses i 7 § döms för nedskräpningsförseelse till penningböter, om 
nedskräpningen är att anse som mindre allvarlig. 
 

Måste du slänga skräp när miljöstationen är stängd får du istället köra till Tagene 

återvinningscentral. Föreningens egen miljöstation är öppen tisdagar och torsdagar kl. 

18.00–20.00 samt lördagar kl. 12.00–15.00. 

 

ÅRSSTÄMMA 

Snart kommer årsredovisningen i din brevlåda. Där redogör styrelsen för 

verksamhetsåret som gått. Föreningsstämman är tänkt att hållas i början av maj månad 

se därför till att redan nu boka in detta i din kalender. Kallelse, datum och anmälan 

finner du som vanligt i årsredovisningen.  

 

Genom att delta på årsstämman har du möjlighet att påverka ditt boende eftersom det 

är där som medlemmarna fattar beslut som ligger i föreningens allmänna intresse. Det 

är också ett ypperligt tillfälle att över en bit mat sitta ner och prata med sina grannar. 

Alla närvarande får också en gåva. 

 

I samband med årsstämman hoppas styrelsen kunna lämna mer information om 

fasadprojektet. 


