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Nr 3 En informationsskrift från din styrelse, i brf. Bäckebol  År 2014 

NYTT PARKERINGSBOLAG, Q-PARK! 
Styrelsen har upphandlat ett nytt parkeringsbolag, Q-park, och därmed bytt leverantör 

av parkeringsövervakningen. Styrelsens förhoppning är att det nya avtalet skall 

förbättra situationen med felparkerade bilar. Avtalet träder i kraft den 1 oktober. 

Vad innebär avtalet? Upplever du problem med felparkerade bilar kan du som 

medlem, precis som tidigare, ringa Q-park och parkeringsvakten, men på det nya 

telefonnumret: 0771 – 96 90 00. 

Gästparkeringen, blir det dyrare? – Nja, i samband med att Q-park tar över så byts 

parkeringsautomaten ut och avgiften förändras. Parkeringsautomaten kommer att vara 

modern och bl.a. utrustas med olika betalningsmöjligheter. Avgiften för parkeringen 

blir enligt följande: 4 kr/timme på vardagar kl. 8-17, därefter oförändrad avgift 3 

kr/timme. Samtidigt införs det också en dygnsavgift på 40 kr som avsevärt sänker 

priset för långtidsparkering jämfört med tidigare. 

Har du frågor om kontrollavgifter kan du ringa telefonnummer: 0771 – 96 90 02 

 

SLÄPP IN ENTREPRENÖRERNA! – 39 § TILLTRÄDE TILL LÄGENHETEN 

Styrelsen har under våren och hösten tagit beslut som medför att vi måste komma in i 

lägenheterna. Trots att ”lappning” skett i god tid före besöket så har tyvärr många 

medlemmar inte varit hemma och släppt in entreprenören alternativt inte lämnat in sin 

lägenhetsnyckel. Av de ”lappade” lägenheterna var det så många som 20 % som inte 

var hemma och öppnade. Tänk på att det i föreningens stadgar § 39 framgår att 

man är skyldig att släppa in entreprenörerna: Företrädare för 

bostadsrättsföreningen har rätt att komma in i lägenheten när det behövs för tillsyn 

eller för att utföra arbete som bostadsrättsföreningen svarar för eller för att avhjälpa 

brist… Om bostasrättshavare inte lämnar tillträde när bostadsrättsföremingen har rätt 

till det kan bostadsrättsföremingen ansöka om särskild handräckning vid 

kronofogdemyndigheten. 

I 44 § Förverkandegrund, framgår det också att det i yttersta fall är ett skäl för 

förverkande av bostadsrätten.  
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VILL DU VARA MED I STYRELSEN? 

Styrelsen söker ständigt efter medlemmar som är intresserade av att delta i föreningens 

arbete. Vill du påverka ditt boende och vara med där många beslut fattas? Har du 

åsikter om hur föreningen bör utvecklas? Hur skall vårt område se ut i framtiden? 

Styrelsearbete är viktigt och en förutsättning för en väl fungerande 

bostadsrättsförening. Arbetet i styrelsen är arvoderat. 

Anmäl ditt intresse till valberedningen: valberedning.backebol@bredband.net 

 

HEMSIDAN – EN PORT MOT VÄRLDEN! 

Styrelsen har lagt ner mycket tid på att göra föreningens hemsida så informativ som 

möjligt. Tanken är att du som medlem skall hitta svar på de flesta av de frågor du har. 

Hemsidan vänder sig också till potentiella köpare, mäklare, banker med flera som vill 

skaffa sig information om vår bostadsrättsförening. Hemsidan är föreningens port mot 

världen! Har du en obesvarad fråga eller vill du ha information om hur du bokar 

lokaler, hur tvättstugorna fungerar eller är du bara nyfiken? Välkommen in: 

http://www.hsb.se/goteborg/backebol 

 

NYGAMMAL FÖRENINGSAKTIVITET – CYKELKLUBBEN 

Torsdagen den 4 september startade cykelklubben igen. 

Cykelklubben innebär praktiskt arbete med cyklar där man bland annat får lära sig att: 

 

 Laga punkteringar och bromsar 

 Byta vajrar och pedaler 

 Justera växlar och bedriva cykelvård 

 

När? Varje torsdag kl. 18-20 under september – november 

Var? Källaren Bäckebolsängen 17 

Medlemsavgift: 20 kr/termin 

Ålder: Från 8 år och uppåt 

 

Medlemmarna får laga både sina egna och familjens cyklar. De får också använda 

begagnade delar gratis samt demontera/skrota dåliga cyklar. Det skrot som blir över 

säljs och eventuellt överskott skänks till kyrkans hjälpverksamhet. 

 

I mån av tid och plats kan även boende i HSB brf Bäckebol få hjälp med sina cyklar. 

 

Kom ihåg oömma kläder! 

 

Vill du köpa en begagnad cykel? 
Det kan du göra hos cykelklubben. De har cyklar av alla olika storlekar och modeller, 

barn-, dam- och herrcyklar. Priserna varierar mellan 200 - 700 kr. 

 

Ansvarig ledare: Lennart Hillqvist, 

tel: 031-52 29 93 

mejl: lennarthillqvist@hotmail.com 

 


