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STOR OCH GLÄDJANDE NYHET FÖR OSS ALLA I HSB BRF BÄCKEBOL! 

Efter flera års konsultutredningar, arkitektförslag, projektering, extrastämma, 

lagakraftvunnen dom och hårda slutförhandlingar är vi äntligen i mål! Styrelsen har 

skrivit kontrakt med MVB Astor Bygg AB om fasadrenovering av HSB brf Bäckebol. 

Vår förening bildades 1974 så efter nästan 50 år är det dags att genomföra ett mer 

genomgripande underhåll av samtliga våra byggnader och få till ett välbehövligt 

ansiktslyft. 

Många är ni som frågat när projektet ska börja och nu har vi ett svar! 

Den 1:e december 2020 är en stor dag i vår förening eftersom fasadprojektet då inleds 

på Friedländers gata 10-16, det vill säga huskropp G. 

Styrelsen är fullt medveten om behovet av mer information och möjlighet att ställa 

frågor. Exakt hur det ska gå till under rådande omständigheter är inte fastställt. Vi 

återkommer med mer information i frågan. 

Just nu arbetar vi också på ett mer generellt utskick med frågor och svar där många 

vanliga frågor kommer att besvaras. I samband med projektet kommer hemsidan att få 

en särskild rubrik: Fasadprojektet där den senaste informationen kommer att finnas 

tillgänglig. 

Efter en mycket stor och god arbetsinsats av styrelsen kan vi säga grattis till alla oss 

medlemmar. Framåt för HSB brf Bäckebol! Nu kör vi! 

 

UTEPLATSERNA MÅSTE SKÖTAS OM 

Uteplatserna är föreningens fönster mot världen och bland det första besökare ser när 

de kommer till vårt område. De måste därför hållas i gott skick så att intrycket är en 

välskött bostadsrättsförening. Marken där uteplatsen är belägen tillhör föreningen. Bor 

du i markplan har du fått lov att disponera uteplatsen mot att du håller den i gott skick. 

Det är alltså ett lån av föreningen som du måste sköta om. Gräsmattan ska 

regelbundet klippas, buskar och träd beskäras så att dessa inte stör utsikten från 

fönster eller balkonger. På föreningens miljöstation finns en container för 

trädgårdsavfall där du kan lägga ditt växtmaterial.   
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FÖRENINGEN HAR FORTFARANDE NÅGRA LEDIGA LOKALER 

Efter förra utskicket fick styrelsen in flera intressenter på lokaler i vår förening, men vi 

kan fortfarande ta emot fler. Framförallt lämpar sig våra lokaler till mindre kontor. Vet 

du någon som skulle vara intresserad?! Hjälp till att öka intäkterna och lämna tips om 

vår förening! 

 

BRISTANDE AVFALLSHANTERING GER ONÖDIG AVGIFTSHÖJNING 

Tyvärr brister avfallshanteringen kraftigt. Varje år kastats flera ton förpackningar 

bland restsoporna. En del boenden bryr sig inte ens om att knyta ihop soppåsarna eller 

ställer helt sonika sitt avfall på golvet innanför dörrarna till miljöhusen. Alla 

förpackningar ska enligt lag sorteras och lämnas till förpackningsinsamlingen. 

Genom att sortera förpackningarna sparar vi inte bara vår miljö, utan föreningen, det 

vill säga alla vi som bor och äger den, får lägre kostnader eftersom vi inte betalar 

någonting för förpackningsinsamlingen. På grund av kommande större 

avgiftshöjningar för sophämtningen och den bristande sorteringen tvingas nu 

styrelsen att höja avgiften mer än nödvändigt. Tänk vad onödigt! Du som slarvar 

lurar bara dig själv, oavsett om någon ser dig eller inte! Låga månadsavgifter 

bidrar också till högre priser på våra bostadsrätter. Det är alltså väldigt dumt att inte 

dra sitt strå till stacken. 

 

STÄLL INTE UPP ENTRÉDÖRRAR 

Föreningens entréer ska hållas stängda så att inte obehöriga kan ta sig in i trapphus och 

källargångar. Tänk därför på att inte ställa upp entrédörrar med stenar eller haka av 

dörrstängarna till föreningens utrymmen. 

 

SAMVERKAN MED POLISEN 

Föreningen har bra samarbete med polisen kring aktuell status i vår stadsdel och vårt 

närområde. Samarbetet innebär också att polisen har tillgång till föreningens 

gemensamma utrymmen såsom exempelvis trapphus, källargångar och 

förrådsutrymmen. Grannsamverkan är också en viktig del i det brottsförebyggande 

arbetet. Genom att vi alla är synliga utomhus, rör oss mer på våra gårdar, sitter ner på 

dessa och pratar med en granne samt hälsar på och observerar de som rör sig i området 

så visar vi att vi är engagerade boenden. På så sätt kan vi alla bidra till ökad trygghet 

och förhindra brott. 

 

SLÄPP IN ENTREPRENÖRERNA! – 39 § TILLTRÄDE TILL LÄGENHETEN  
På förekommen anledning vill vi påminna om att du som bostadsrättsinnehavare måste 

lämna tillträde till de entreprenörer som föreningen anlitat för åtgärder i lägenheterna. 

I skrivande stund är frågan främst aktuell med avseende på stamspolningen som pågår 

i vårt område. Boende på Friedländers gata 10-16 kommer även att få besök med 

anledning av fasadprojektet. I föreningens stadgar § 39 framgår att man är skyldig 

att släppa in entreprenörerna. Alla kostnader som drabbar föreningen på grund av 

att du inte lämnar tillträde kommer att debiteras dig som boende. 

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

förverkande av bostadsrätten. 


