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BASTU- OCH GYMLOKALEN 

Efter tålmodigt väntande kan vi åter glädjas åt en fin och fullt fungerande bastu- och 

gymlokal. Lokalerna har moderniserats och gjorts mer energieffektiva med bl.a. 

sensorstyrd LED-belysning och ventilation samt ett bastuaggregat som styrs 

automatiskt utifrån de bokningarna som görs i det nya Aptussystemet. 

 

Bastun och gymmet öppnar åter söndagen den 11 oktober. Klockan 11-13 är det 

invigning och alla intresserade är välkomna att titta in i bastu- och gymlokalen. 

Styrelsemedlemmar finns på plats, det finns tillfälle att skaffa bastu- och gymkort och 

du får lära dig hur den nya bastubokningen fungerar. 

 

I och med att renoveringen har dragit ut på tiden så har styrelsen också beslutat att 

tidskompensera de medlemmar som tidigare köpt gymkort. Medlem som önskar 

kompensation skall kontakta styrelsen via mejl eller personligt besök på 

styrelseexpeditionen. Sista dag för att erhålla kompensation är 151130. 

 

Du som inte tidigare har skrivit på reglerna för bastu- och gymlokalen eller kan 

komma den 11 oktober måste besöka styrelseexpeditionen för att få tillträde till 

lokalen. Därefter aktiveras din tagg för ett år i taget innan din årsavgift måste förnyas. 

 

 Lokalen kommer att vara öppen alla dagar kl. 06-21. 

 Den nya avgiften för bastu- och gymlokalen blir 600 kr/år och lägenhet. 

 

Följande gäller för bastubad: 

Måndagar: Stängt 

Tisdagar: Bastubad för herrar kl. 18-21 utan tidsbokning. 

Onsdagar: Bastubad för damer kl. 18-21 utan tidsbokning. 

Övriga tider bokar du ditt eget bastupass på bokningstavlan i entrén eller via Aptus på 

Internet eller Aptusappen i din mobiltelefon. 

 

 Varje bokningsbart bastupass är 1,5 timme. 

 Du kan inte boka ett nytt bastupass innan din tidigare bokning passerat. 
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HSB GÖTEBORGS KULTURFOND – NY UTRUSTNING TILL GYMMET 

Under senvåren gjorde styrelsen en ansökan till HSB Göteborgs kulturfond där vi 

ansökte om pengar för inköp av ny utrustning till gymmet. HSB Brf Bäckebol 

tilldelades 5000 kr. Pengarna har styrelsen använt som delbetalning till det nya 

löpbandet. 

 

ENGAGERA DIG I DIN FÖRENING 

Genom ett föreningsuppdrag har du möjlighet att påverka HSB Brf Bäckebols 

utveckling. Förutom att det är både roligt och utvecklande för dig så får du ersättning 

för uppdraget. 

Låter det här intressant? 

Hör gärna av dig till valberedningen på valberedning.backebol@bredband.net 

Om du inte har tillgång till internet så kan du lämna ett meddelande i styrelsens 

brevlåda på Cederflychts gata 13B 

 

FÖRVARING I TRAPPHUSEN ÄR INTE TILLÅTEN 

Våra trapphus är utrymningsvägar, d.v.s. vägen in samt ut för dig och 

brandkår/ambulanspersonal vid en nödsituation. Du får därför inte förvara cyklar, 

barnvagnar eller annat brännbart material dessa, i enlighet med lagen om skydd 

mot olyckor. Det enda som får ställas i trapphusen är rullatorer, elrullstolar och 

barnvagnschassi som inte innehåller brännbart material. Detta förutsatt att de heller 

inte blockerar utrymningsvägen. Styrelsen kommer framöver att gå igenom 

trapphusen och brännbart material som står i dem kommer att omhändertas. Det 

omhändertagna materialet kommer att lämnas ut mot beskrivning på BESTÄMDA 

TIDER, efter kontakt med fastighetsskötare. Material som omhändertagits finns 

förvarat i 6 månader och efter detta kommer det att kastas eller skänkas till lämplig 

organisation. Information om hur du gör för att hämta ut omhändertaget material finns 

på föreningens hemsida: Från A till Ö/Brandsäkerhet 
 

REGLER KRING OCH SKÖTSEL AV UTEPLATSER 

Styrelsen kommer framöver att se över uteplatserna och skötseln av dessa. Vi kommer 

att kontrollera att uteplatserna följer de trivselregler som gäller. Detta innebär att 

buskar, häckar och träd beskärs så att dessa inte stör utsikten för andra boende eller 

växer in på närliggande uteplatser. Men även att staketet följer regler avseende höjd 

och utformning samt att uteplatsen underhålls och sköts på ett korrekt sätt enligt 

gällande regler. Mer information om skötseln av uteplatsen finns på föreningens 

hemsida: Från A till Ö/Uteplatser. Har frågor om din uteplats är du varmt välkommen 

att kontakta styrelsen. 

 

RENOVERING AV TERMOGARAGE, MILJÖHUS OCH MILJÖSTATION 

Under de senaste månaderna har det pågått och pågår fortfarande renovering av 

föreningens termogarage, miljöhus samt miljöstation. Dålig och skadad träpanel har 

bytts ut, tegelfasaderna har tvättats och just nu målas alla byggnaderna. 


