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FÖRENINGSLOKALEN STÄNGER FÖR RENOVERING 

Styrelsen har beslutat att renovera och fräscha upp föreningslokalen. Arbetet har inletts 

och beräknas vara avklarat i slutet på september. Under tiden är föreningslokalen helt 

stängd och kan alltså inte bokas. Det nya priset för att hyra föreningslokalen blir 300 

kr per tillfälle. 

PROJEKT FASADER 

Styrelsen har nyligen fått del av samtliga konsultutredningar som gjorts i projektet 

med våra fasader. Konsultrapporterna visar följande: 

Termograferingen (värmefotograferingen) visar att fasaderna är i god kondition och 

uppfyller vad man kan förvänta sig av fasadkonstruktioner från 70-talet. 

Provborrningen av betong på våra balkonger visar att någon form av åtgärd krävs på 

dessa. 

Fasadöversynen visar att fasaden inte har några akuta problem som kräver 

omedelbara åtgärder. 

 

Styrelsen har ännu inte fattat några definitiva beslut med anledning av rapporterna och 

arbetet fortskrider enligt plan. Men eftersom vi nu vet att det kommer att krävas 

åtgärder på våra balkonger så måste du som precis tecknat dig för balkonginglasning 

fundera över om du verkligen vill glasa in just nu. Förutom själva inglasningen måste 

du också stå för kostnaden för att ta ner och återmontera inglasningen när balkongerna 

skall åtgärdas. 

 

FÖRSVUNNA BRANDSLÄCKARE 

Regelbundet så försvinner brandsläckare i föreningens parkeringsdäck och andra 

allmänna utrymmen. Styrelsen har tröttnat på detta och kommer i fortsättningen att 

polisanmäla alla stölder och missbruk av såväl brandsläckare som annat material i 

föreningens fastigheter. Vad händer den dagen då det brinner och brandsläckarna 

saknas? Eftersom alla medlemmar i en bostadsrättsförening bidrar ekonomiskt till 

föreningens kassa via sina månadsavgifter så stjäl du som tar brandsläckare och andra 

saker från föreningen, också från dig själv. Du som förälder har ansvar för dina barn 

och ungdomar. Tänk på att det bara är elektronisk bricka ett och två som fungerar i p-
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däcket och de allmänna utrymmena. Bricka tre och fyra är till för de minderåriga i 

hushållet. 

 

DEBITERINGEN AV EL SÄNKS MED 12 % 

Styrelsen har förhandlat om elpriset med Göteborg Energi AB och tecknat ett nytt 

avtal som sträcker sig till 2020. Styrelsen har i och med detta beslutat att 

utdebiteringen för el sänks med 13 öre/kWh till 0,97 kr/kWh. Du påverkas alltså 

positivt på två sätt eftersom både din egen elkostnad och föreningens elkostnad 

minskar med 12 %. Förändringen trädde i kraft under senvåren vilket syns på din 

kommande avgiftsavi. 

 

SÅ HÄR STYRS HSB BOSTADSRÄTTSRFÖRENINGEN BÄCKEBOL 

Alla bostadsrättsinnehavare (medlemmar) i bostadsrättsföreningen bildar tillsammans 

föreningen, vars högsta beslutande organ är föreningsstämman (årsstämman). Vid 

föreningsstämman väljer medlemmarna en styrelse, valberedning och revisor. Som 

medlem i bostadsrättsföreningen har du rösträtt på bostadsrättsföreningens 

medlemsmöten och årsmöten. Du är också med och väljer och är valbar till någon av 

bostadsrättsföreningens funktioner. Styrelsen i föreningen består alltså inte av 

heltidanställda arbetare utan är valda till ett förtroendeuppdrag av föreningsstämman. 

 

Styrelsen har föreningsstämmans uppdrag och mandat att förvalta föreningen och dess 

fastigheter i enlighet med föreningens stadgar och är skyldig att redovisa det 

ekonomiska utfallet i årsredovisningen. 

 

Det ligger alltså i alla medlemmars intresse att bidra och hjälpa till att utveckla 

bostadsrättsföreningen på det sätt vi själva vill. 

 

Inför kommande årsstämma behövs nya ledamöter 

Genom ett föreningsuppdrag har du möjlighet att utveckla dig själv, ditt boende och 

HSB Brf Bäckebol. Tycker du att detta låter roligt och intressant? 

 

Hör av dig till valberedningen på: valberedning.backebol@bredband.net eller lämna 

en lapp med kontaktuppgifter i styrelsens brevlåda på Cederflychts gata 13B. 

 

Förutom att du får ersättning för uppdraget så är det både lärorikt och kul. 

 

Valberedningen har för avsikt att fortsätta det påbörjade arbetet med att besöka er 

medlemmar under året. Vi ses! 

 

Med vänliga hälsningar valberedningen 

Jonas, Inga-Lill och Ronny 


