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VÄLKOMMEN TILL EN NY FRÄSCH HEMSIDA 

Under april månad fick föreningens hemsida en helt ny layout då HSB bytte system. 

Hemsidan har fått ett helt nytt utseende och några nyheter är bl.a. en mycket 

användbar sökfunktion och anpassning till smartphones. De senaste nyheterna i 

föreningen hittar du längst ner på startsidan. Eftersom hela hemsidan har genomgått 

förändringar kan det hända att vissa länkar inte fungerar eller att saker ser underliga ut 

eller är svåra att hitta. Mejla styrelsen om du har synpunkter eller funderingar. 

 

GRILLNING 

Nu är sommaren här och många av oss vill grilla. Marken till uteplatserna tillhör 

föreningen och föreningens regler säger att det är förbjudet att använda kol- och 

gasolgrillar på uteplatsen. Elgrill är tillåtet. Orsaken är framförallt risken för brand 

men också att grannar i lägenheterna ovanför kan störas av besvärande matos. 

Styrelsen rekommenderar istället de trevliga grillplatserna som finns på varje gård! 

 

HAR DU LÄGENHET MED UTEPLATS? 

Styrelsen vill påminna om att marken till uteplatsen är föreningens. Uteplatsen 

disponera endast av medlemmen under förutsättning att den är välskött och prydlig 

samt att medlemmen på egen bekostnad håller staketet i gott skick. 

 

Eftersom marken är föreningens innebär det också att alla väsentliga 

förändringar av uteplatsens utseende kräver tillstånd från styrelsen. Till 

väsentliga förändringar hör t.ex. anläggande av verandagolv. 

 

Väsentliga förändringar av uteplatsen utan styrelsens tillstånd och i strid med 

gällande lagstiftning och/eller rekommendationer från berörd myndighet leder 

till krav från styrelsen att återställa uteplatsen till det utseende den hade innan 

förändringarna genomfördes. 

 

Vägran att följa reglerna kan leda till att föreningen återtar uteplatsens markyta 

och sår gräs på ytan. Konsekvensen blir alltså att du inte längre disponerar 

någon uteplats. 
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VILL DU VARA MED I STYRELSEN OCH PÅVERKA DITT BOENDE? 

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 får ersättning för uppdraget så är det både lärorikt och kul! 

 

RENOVERINGEN AV BASTU- OCH GYMLOKALEN DRAR UT PÅ TIDEN 

I samband med renoveringen av bastu- och gymlokalen upptäcktes mycket vatten i 

bottenplattan. Eftersom betongen måste torka upp innan renoveringen kan göras klar 

så kommer dessvärre bastu- och gymlokalen inte att kunna öppnas igen förrän till 

hösten. 

 

PLANERAR DU ATT RENOVERA? 

För allas glädje och komfort uppmanar styrelsen dig att läsa igenom de stadgar och 

trivselregler som finns i vår förening. Om vi alla hjälps åt att följa de enkla regler som 

finns så kan vi minska problem som annars riskerar att bli onödigt stora. Det finns 

tydliga regler när det är tillåtet att renovera och reparera, vilket är: 

Vardagar kl 09.00-21.00 

Lördagar och dag före helgdag 10.00-17.00 

Söndagar och helgdagar inte tillåtet 

 

STYRELSEN HAR SOMMARUPPEHÅLL 

Precis som alla andra medlemmar så tar styrelsen välbehövlig semester för att vila upp 

sig och förhoppningsvis njuta av sommarens soliga dagar med mycket bad. Det 

innebär bland annat att styrelsetelefonen kommer att vara helt avstängd under 

sommarperioden (29 juni till och med 16 augusti). Du når som vanligt vicevärden 

varje vardag under hela sommaren. På föreningens hemsida finner du också svar på 

många frågor. Styrelsen kommer att bevaka mejlen men räkna med att det tar tid att få 

svar på dina frågor. Om du redan nu vet att du har frågor till styrelsen så bör du alltså 

ställa dessa så snart som möjligt. 

 

 

 

Styrelsen önskar alla medlemmar 

en riktig trevlig sommarledighet! 
 

 

 

Glöm inte bort att du får plocka och äta så mycket du vill av bären på 

föreningens buskar och träd. 

 

Det är synd om bären inte kommer till användning! 
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