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Nr 1 En informationsskrift från din styrelse i HSB brf Bäckebol  År 2020 

TOLV ÅR HAR DET BLIVIT 

Efter sammanlagt tolv år i styrelsen varav sju år som föreningens ordförande har det 

blivit dags att göra någonting annat. Jag har därför meddelat valberedningen att jag vid 

ordinarie årsstämma inte ställer upp för omval. Min personliga resa har varit rolig, 

spännande och jag har lärt mig många nya saker. Det är en viktig uppgift och ett 

betydande ansvar att få vara ordförande i en så stor bostadsrättsförening som HSB brf 

Bäckebol. Jag vill därför tacka alla medlemmar för ert förtroende under alla dessa år. 

Tack! Er ordförande Kristofer 

 

MONTESSORIFÖRSKOLAN LYCKAN – NÅGOT FÖR ERA BARN! 

Söker ni förskoleplats? Prioriterar ni personaltäthet och mindre barngrupper? 

Då är Montessoriförskolan Lyckan ett bra val! 

 

Förskolan har två avdelningar med totalt 25 platser. Här får barnen möjlighet att synas 

och utvecklas i sin egen takt utifrån barnets intressen och behov. På förskolan finns 

nära samarbete mellan barn, föräldrar och pedagoger som skapar en trivsam 

gemenskap. Som förälder får du dessutom insyn i ditt barns dagliga liv och möjlighet 

att påverka barnets tid på förskolan samtidigt som du har roligt med andra engagerade 

föräldrar. 

Förskolan ligger på Bäckebolslyckan 6 i vår egen bostadsrättsförening så det är nära 

hem! 

Låter det intressant? Vill du veta mer? Välkommen att kontakta förskolan Lyckan! 

Telefonnummer: 073 – 811 91 68 eller maila: intagning@lyckan.nu 

Hemsida: www.lyckan.nu 

 

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 

Årsstämman för räkenskapsåret 2019 kommer att äga rum torsdag den 16 april. Mer 

information, kallelse samt anmälningstalong kommer i årsredovisningen. I samband 

med årsstämman kommer styrelsen även att informera om fasadprojektet.  

 

 

http://www.lyckan.nu/
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LITEN GUIDE FÖR ÅTERVINNING AV FÖRPACKNINGAR 

Som konsumenter är vi skyldiga att sortera våra förpackningar och lämna dessa 

för återvinning! 

 

Det slängs alltför ofta förpackningar och till och med glasburkar bland restsoporna. 

Genom att sortera och återvinna förpackningarna istället för att kasta dem i restavfallet 

så sparar vi både föreningens pengar och vår miljö. 

 

Nedan följer en sorteringsguide för hur du sorterar dina förpackningar: 

 

Glasförpackningar: Vinflaskor, saftflaskor, ölflaskor, syltburkar etc. 

Lägg INTE i: dricksglas, LED-lampor, porslin, keramik, spegelglas. 

 

Metallförpackningar: konservburkar, dryckesburkar utan pant, aluminiumfolie, 

tuber, metallock, kapsyler. 

OBS: Sprayflaskor t.ex. hårspray, deodorant eller raklödder kan sorteras som 

metallförpackningar. Lägg INTE i sprayflaskor med faro-symboler. Dessa ska 

lämnas till återvinningscentralen i Tagene. 

 

Pappersförpackningar: mjölk- och juicepaket, tvättmedelskartonger, papphylsan i 

toarullen, omslagspapper, wellpapp, mjölpåsar, bärkassar i papp etc.  

 

Tidningar: veckotidningar. broschyrer, reklamblad, kataloger, kontorspapper etc. 

Lägg INTE i: post-it-lappar, fönsterkuvert, gummerade kuvert, plastat papper 

 

Plastförpackningar: Alla plastförpackningar t.ex. ketchupflaskor, schampoflaskor, 

frigolit, plastpåsar, chipspåsar etc. 

Lägg INTE i: diskborstar, tandborstar, plastmappar, engångsrakhyvlar, leksaker av 

plast. 

 

Plast eller metall? För att veta om en förpackning, exempelvis en chipspåse, ska 

sorteras som plast eller metall kan du klämma ihop den. Vecklar den ut sig igen 

sorteras den som plast, annars är det en metallförpackning. 

 

Om du är osäker på hur du ska sortera en förpackning så är regeln att förpackningen 

ska lämnas i det kärl som den till största delen består av. 

 

Pulkor, färgburkar, LED-lampor, mattor, plastleksaker, stekpannor med mera 

är inte förpackningar så de ska alltså inte lämnas där, än mindre ställas på 

marken utanför, utan lämnas till återvinningscentralen i Tagene. Nedskräpning av 

allmän plats är olagligt och regleras i miljöbalken: "Ingen får skräpa ned utomhus på 

en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till." "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." 


