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Nr 2 En informationsskrift från din styrelse i HSB brf Bäckebol  År 2020 

UNDVIK KOSTSAMMA VATTENSKADOR I DITT OCH ANDRAS BADRUM 

Styrelsen har vid flera tillfällen informerat om hur du kan använda ditt badrum. Du 

som har ett äldre badrum med blått kakel och mosaikgolv, som saknar tätskikt, måste 

tänka på att inte spola vatten på väggar eller golv. Samma sak gäller om du inte vet 

om ditt badrum är renoverat på ett fackmannamässigt sätt med godkända våtrumsintyg.  
 

Duschar du i badkaret måste du ha ett duschdraperi som löper längs hela insidan 

av badkaret så att inte vatten spolas på väggar och golv. Istället för att renovera 

hela badrummet så är ett billigare alternativ att skaffa en duschkabin med kar. Du 

ansvarar för att inte orsaka fuktskador på föreningens egendom eller hos din granne. 

Om så är fallet blir du ersättningsskyldig.  

 

DET HAR BLIVIT DAGS FÖR STAMSPOLNING 

Styrelsen har upphandlat spolning av alla golvbrunnar och köksavlopp. Arbetet är 

tänkt att starta under september och tar cirka en månad. Mer information om när vi 

besöker dig kommer i din brevlåda. Viktigt! Tänk på att du enligt stadgarna är 

skyldig att lämna tillträde till lägenheten när föreningen ska utföra underhåll. I 

annat fall riskerar du att få betala för de kostnader som uppstår. 

 

VÅR FÖRENING HAR FLERA TOMMA LOKALER – HJÄLP TILL! 

Flera av verksamheterna i vår förening har valt att säga upp sina hyresavtal. Vi måste 

därför hjälpas åt att finna nya hyresgäster. Kanske en revisionsfirma, hantverkare eller 

andra mindre verksamheter? Dessutom är det extra tråkigt att Montessoriförskolan 

Lyckan har valt att helt lägga ner sin verksamhet. Är du intresserad av att starta eller 

driva en förskola? Vet du någon förskola som skulle vilja etablera sig här? 
 

Tipsa de ni känner, sprid budskapet i sociala medier och prata med styrelsen om ni har 

förslag på möjliga hyresgäster. Tillsammans måste vi hjälpas åt att öka våra intäkter. I 

annat fall riskerar vi att behöva höja månadsavgiften mer än nödvändigt. Och det låter 

inte bra, eller hur?! 

 

FASADPROJEKTET 

Styrelsen förstår att många har frågor kring fasadpojketet men rådande situation tillåter 

i nuläget inte en allmän sammankomst och frågestund. Som tidigare kommunicerats 
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hade styrelsen tänkt prata om projektet i samband med årsstämman i april. Kortfattad 

uppdatering är att föreningen nu har en lagakraftvunnen dom från Svea Hovrätt, som 

inte går att överklaga (även om försök har gjorts), och att förhandlingar pågår med full 

fart. Så snart styrelsen har mer att berätta kommer vi att göra det. Tyvärr kan även 

utbrottet av Covid-19 komma att försena projektet. 

 

UTEPLATSER OCH BALKONGER 

Uteplatsen är föreningens mark och tillhör inte bostadsrätten. Därför är det inte tillåtet 

att utan tillstånd bygga altaner, anlägga stenpartier eller plantera stora växter som 

skymmer för grannarna. Det krävs också tillstånd för att fästa saker i fasaden t.ex. 

markiser. Har du funderingar på att göra om någonting? Gör inte det. Styrelsen 

vill återigen upplysa om att alla balkonger och uteplatser i sin helhet kommer att rivas 

i fasadprojektet. Det innebär att balkonginglasningar, buskar, träd, markiser, altaner, 

staket med mera helt kommer att tas bort. Ingen ersättning kommer att utgå. 

 

DET ÄR INTE TILLÅTET ATT GRILLA PÅ UTEPLATSERNA 

Sommaren är här och styrelsen vill påminna om att det inte är tillåtet att använda kol- 

eller gasolgrillar på uteplatsen. Elgrill är tillåten. Däremot får du gärna grilla på 

föreningens gemensamma grillplatser som finns på varje gård! 

 

COM HEM AVVECKLAR DET ANALOGA TV-UTBUDET 

Tittar du på analoga tv-sändningar idag behöver du ändra till digital-tv senast den 8 

september 2020. För att göra det behöver du ha en digitalbox. I en del TV-apparater 

finns den inbyggd. Det går redan idag att gå över till digitala sändningar. Det gör du 

oftast genom att ändra inställningar på tv:n eller med en enkel kanalsökning. De flesta 

digitala kanaler går också att se på mobilen, surfplattan eller datorn. För att göra det 

behöver du registrera dig på ComHem Play. 

På YouTube har ComHem lagt upp en bra informationsfilm om övergången. Sök på: 

Din fastighet digitaliseras. Mer information finns också på: comhem.se/digitalisering 
 

Vad behöver du göra? 

Innan ändringen börjar en informationstext rulla i tv-rutan på de analoga kanalerna. 

Ser du texten tittar du analogt och behöver ändra till digital-tv, i annat fall 

behöver inte göra något. Vill du veta om du tittar digitalt redan idag kan du söka upp 

ComHem-kanalen. Den visas nämligen bara digitalt och finns oftast på kanalplats 777. 
 

Saknar du en digitalbox? 
Vår förening har avtal om digital-TV. Saknar du en digitalbox kan du beställa en gratis 

genom att ringa 90 222. Genom att tala om att du har "Gruppavtal via HSB" har du 

också rätt att få del av föreningens extra medlemsförmåner. 

 

MOMS PÅ AVGIFTSAVIN 

Som du säkert noterat har det tillkommit en rad – moms – på den månatliga 

avgiftsavin. Detta är en konsekvens av att Skatteverket har vunnit ett rättsfall och 

numera har rätt att debitera moms på den individuella elförbrukningen. Det är alltså 

ingenting som vi i föreningen kan påverka. Dock lär inte sista ordet vara sagt i denna 

ganska infekterade fråga.  

https://www.comhem.se/tv/play-grundutbud

