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RÖKFÖRBUD PÅ FÖRENINGENS LEKPLATSER 

Den 1 juli infördes rökförbud på allmänna platser runt om i Sverige. Det innebär bland 

annat att det inte är tillåtet att röka på lekplatser i och omkring vår förening.  

 

”Med lekplats förstås ett för lek avsett och iordninggjort område med lekredskap, t.ex. 

gungor och rutschkanor (prop. 2017/18:156 s.97). Rökförbudet gäller oavsett om det 

är en kommun eller en privat aktör som äger eller på annan grund bestämmer över 

lekplatsen. Rökförbudet gäller bara om allmänheten har tillträde till lekplatsen (prop. 

2017/18:156 s. 202).  

 

Eftersom allmänheten har tillträde till våra lekplatser gäller alltså rökförbud på 

föreningens lekplatser från den 1 juli 2019.  

Det finns ingen möjlighet till undantag från rökförbudet på dessa lekplatser (prop. 

2017/18:156 s. 92).” 

VILL DU DELTA I FÖRENINGSARBETET? 

Inför kommande årsstämma behövs det fler ledamöter till styrelsen och 

valberedningen.  
 

Är du intresserad så skicka iväg ett mejl till valberedning.backebol@bredband.net 

Självklart utgår det ersättning för uppdraget. 
 

Med vänliga hälsningar 

Valberedningen – Jonas, Carl-Henrik och Inga-Lill 

 

SKAKA INTE MATTOR OCH ANNAT FRÅN BALKONGERNA 

På grund av klagomål vill vi påminna om att mattor och annat inte får skakas från 

balkonger eller loftgångar. Vill du rengöra dina mattor eller annat gör du detta vid 

piskställningarna annars hamnar skräpet inne på dina grannars balkonger och 

uteplatser vilket inte är trevligt för någon. Ett par medlemmar har även fått markiser 

och dynor sönderbrända på grund av att fimpar har kastats ut från balkongerna. Dessa 

utgör även en brandrisk. 
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NY BULLERVALL BYGGS UTMED E6 

Nu har trafikverket påbörjat utstakning av den nya bullervallen som ska anläggas 

utmed vår förenings sträckning från Bäckebolsmotet hela vägen ner till 

Tingstadstunneln. Enligt uppgifter till styrelsen kommer vallen att ha en höjd av cirka 

fyra meter och vara konstruerad med ett ljuddämpande absorptionsmaterial belagd 

med stålgaller. På bullerskyddet är tanken att klätterväxter skall grönska. I samband 

med åtgärderna kommer Trafikverket också vara tvungna att ta bort en del träd som 

står i den gamla bullervallen. Den gamla bullervallen blir i övrigt kvar. Arbetet är tänkt 

att påbörjas under hösten/vintern 2019 och vara klart kring årsskiftet 2020-2021. 

 

STATUS PÅ FASADPROJEKTET 

För cirka ett halvår sen började styrelsen begära in samtyckesblanketterna, men 

fortfarande har inte alla medlemmar lämnat besked. 

 

Styrelsen får allt oftare frågor från medlemmar kring varför projektet inte har 

påbörjats.  

 

Anledningen till att arbetet inte har påbörjats är för att samtliga medlemmar ännu inte 

svarat, något som alltså krävs för att domstolen ska fatta beslut. 

 

Hyresnämnden skickade i juni månad ut brev till de medlemmar som inte givit besked. 

Sedan dess har ytterligare en skriftlig påminnelse skett. Du som ännu inte har svarat 

måste alltså göra det omedelbart. I nuläget väntar hela föreningens alla 

medlemmar på dig. Innan domstolen fått in blanketterna och fattat beslut står hela 

fasadprojektet still. 

 

Intentionen var att det första huset skulle ha påbörjats i september och vara färdigställt 

före årsskiftet, men så blir inte fallet. Styrelsen kan konstatera en försening som 

innebär att fasadprojektet i dagsläget sannolikt inte kan påbörjas förrän nästa år. 

Risken att projektet blir dyrare ökar eftersom avtal med entreprenören inte kan 

tecknas. Projekt av den här storleken kostar mycket pengar vilket gör att även mindre 

prisindexeringar får de totala kostnaderna att öka mer än önskvärt. Föreningen måste 

dessutom under tiden bekosta reparation av de fasadskador som uppstår. Styrelsen 

kan därför komma att behöva höja månadsavgifterna mer än planerat. På grund 

av det stora underhållsbehovet kommer fasadprojektet, oavsett prisindexeringarna, att 

behöva genomföras. Frågan är bara hur onödigt dyrt det ska behöva bli?! 

 

Det är tråkigt att en enkel process ska ta så mycket tid och kosta onödiga pengar både 

för föreningen men också samhällsekonomiskt.  

 

PRYLAR FÅR INTE FÖRVARAS PÅ PARKERINGSPLATSERNA 
Styrelsen vill påminna om att det inte är tillåtet att förvara däck, biltillbehör eller andra 

saker i parkeringsrutorna. Detta gäller även i p-däcket. Prylar som ändå förvaras där 

kommer att bortforslas löpande.  

 

 


