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UTSLAG AV EXTRASTÄMMAN 

På extrastämman beslutade medlemmarna att ge styrelsen i uppdrag att gå vidare med 

fasadförslag nummer två. Något förenklat kan man säga att förslaget innebär att 

fasaderna blir vita med ljusgrå sockel och får inslag av trä i olika nyanser. Arkitektens 

tanke med alternativ två var värme, natur och att fasaderna ska återspegla våra fina 

innergårdar. 

 

Medlemmarna beslutade också att ge styrelsen i uppdrag att arbeta vidare med 

förslaget att förlänga och glasa in balkongerna.  

 

Vad händer nu? 

Aktuell status är att bygglovshandlingarna har lämnats in och att framtagande av 

förfrågningsunderlag pågår. Därefter kommer offerter att tas in. Först när styrelsen fått 

in anbuden kan vi ha en rimlig uppfattning om den totala kostnaden för projektet och 

om budgeten håller. 

 

VIKTIGT! FÖRENINGEN HAR NYA STADGAR 

På årsstämman fattade medlemmarna beslut om att anta nya stadgar (Normalstadgar 

2011 för HSB:s bostadsrättsföreningar, version 5) då det var tvingande efter 

förändringar i lagen om ekonomiska föreningar, bostadsrättslagen samt 

årsredovisningslagen. Förändringarna berör främst paragraferna 12, 13, 14, 16, 17, 18, 

25 samt 45. 

 

Som medlem bör du ta del av stadgarna. De finns att läsa på föreningens hemsida: 

https://www.hsb.se/goteborg/brf/backebol/fran-a-till-o/stadgar/ 

 

Önskar du en tryckt version kan du få det genom att besöka styrelseexpeditionen. 

 

BRANDSKYDDSREGLER P-DÄCK 

På grund av brandskyddsregler vill styrelsen påminna om att det inte är tillåtet att 

förvara däck eller andra saker i p-däcket. Saker som placerats utanför fordonen 

kommer löpande att fraktas bort. 
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NYHET! FÖRBÄTTRAD SERVICE PÅ MILJÖSTATIONEN 

Styrelsen har fattat beslut om att placera en behållare för inlämning av 

små-elektronik på föreningens egen miljöstation. Det innebär att du i fortsättningen 

kan lämna din gamla kaffebryggare, rakapparat, eltandbrorste, hårfön, plattång eller 

annan mindre elektronik på miljöstationen. Elektroniska produkter ska självklart 

återvinnas och inte slängas i restsoporna eller ställas på marken vid 

förpackningsinsamlingen. Det sistnämnda är även ett lagbrott.  

 

På miljöstationen kan du också lämna gamla: 

glöd-, halogen- och LED-lampor 

lysrör 

färg- och limburkar 

 

Avfall från större renoveringar av kök eller badrum ska köras direkt till Tagene 

återvinningscentral. Vitvaror eller större elektronik såsom spisar, kylskåp, 

frysar, diskmaskiner, tvättmaskiner, torktumlare, TV-apparater och dylikt ska 

också fraktas till Tagene återvinningscentral. 

 

P.S. Alla sprayflaskor av metall t.ex. hårspray, deodorant eller raklödder som är 

”pys-tomma” kan läggas i behållaren för metallförpackningar som finns vid 

förpackningsinsamlingen. 

 

ENGAGERA DIG I DIN FÖRENING 

Genom ett föreningsuppdrag har du möjlighet att fatta beslut om din förenings 

framtida utveckling. 

 

Förutom att uppdaget är både roligt och utvecklande för dig så får du ersättning för 

uppdraget. Låter det här intressant? 

 

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

en lapp i styrelsens brevlåda på Cederflychts gata 13 B. 

 

SE TILL ATT SKÖTA OM DIN UTEPLATS 

Styrelsen har genomfört årlig inventering av uteplatserna och det finns tyvärr en hel 

del uteplatser som måste skötas om bättre. 

 

Du som har uteplats måste regelbundet se till att den underhålls och sköts på ett 

korrekt sätt. Gräsmattan ska klippas. Buskar, häckar och träd som stör utsikten för dina 

grannars uteplatser, fönster eller balkonger skall beskäras eller helt tas bort. 

 

Tänk på att uteplatsen är föreningens ansikte utåt som bidrar till att ge ett 

välkomnande intryck för besökare till vårt område. Uteplatsen ligger på 

föreningens mark och om den missköts kan föreningen ta tillbaka markytan så att du 

inte längre har någon uteplats. 

 


