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BÄCKEBOLSINFO 

Nr 4 En informationsskrift från din styrelse, i Brf. Bäckebol  År 2015 

 

FÖRÄNDRADE STADGAR 

Föreningens viktigaste dokument - stadgarna, har nu uppdaterats. På årsstämman 

fattades det andra beslutet av två om att ändra stadgarna för vår förening. 

 

Följande förändringar har gjorts: 
§ 15 Motioner skall vara inlämnade före januari månads utgång. 

§ 32 Föreningen ansvarar inte längre för staketet på uteplatserna, det är numera 

medlemmens ansvar. 

 

Vill du läsa de nya stadgarna så finns de att ladda ner på föreningens hemsida: Från A 

till Ö /Stadgar. Har du inte möjlighet till detta kan du besöka styrelseexpeditionen. 

 

AVGIFTSHÖJNING 

Vid budgetmötet beslutade styrelsen att lämna årsavgifterna oförändrade för 2016. 

Den enskilt främsta orsaken till att avgifterna lämnas oförändrade är att det 

gynnsamma ränteläget har bidragit till att minska räntekostnaderna på föreningens lån. 

Andra faktorer av större betydelse är injusteringen av värmesystemet, bytet av 

leverantör av parkeringsövervakningen men också att styrelsen förhandlat om avtalet 

för digital-TV. 

 

HOBBYLOKALEN 

Föreningen har en hobbylokal som du kan använda dig av när du behöver mer 

utrymme för att snickra. Från och med den 1 februari 2016 införs en ny rutin för att 

upprätthålla trivseln. Du som vill ha tillgång till hobbylokalen måste besöka 

styrelseexpeditionen för att skriva på de nya trivselreglerna. Därefter aktiveras din 

elektroniska bricka för ett år i taget. Kostnaden för tillträde till hobbylokalen blir 100 

kr/år och lägenhet. 
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OMHÄNDERTAGNA CYKLAR 

Föreningens fastighetsskötare gör på styrelsens uppdrag årligen genomgång av 

gemensamma utrymmen och cyklar som inte är märkta med lägenhetsnummer tas om 

hand. Styrelsen har nu laglig rätt att göra sig av med de förvarade cyklarna. Om du tror 

att du har en omhändertagen cykel måste du senast den 5 februari kontakta felanmälan 

på telefonnummer 010 - 442 24 24 för att återfå din cykel. Därefter kommer samtliga 

cyklar att skänkas till välgörenhet. 

  

MOTIONER 
En motion är ett sätt för varje medlem att uttrycka sina åsikter och ta upp enskilda 

frågor på årsstämman, till exempel om det är något du vill ändra på. Motioner ska 

främst behandla mer övergripande frågor. Frågor som kan ställas till styrelsen 

direkt och där styrelsen utan stämmobeslut kan införa eller åtgärda olika 

problem/frågor ställs med fördel istället direkt till styrelsen under det löpande 

året. En motion ska innehålla ett ämne och ett yrkande samt vara undertecknad. 

 

 Skriv tydligt vad ärendet handlar om och vad du önskar. 

 Avsluta motionen med att i en ATT-sats föreslå ett beslut som DU tycker att 

stämman ska ta, till exempel: av denna anledning vill jag att stämman beslutar... 

 Skriv under dokumentet med ditt namn, adress och lägenhetsnummer. 

 Posta eller lämna personligen in din motion till styrelseexpeditionen på 

Cederflychts gata 13 B senast den 31 januari 2016. 

 

Skrivelser som inte uppfyller kraven för en motion kommer inte att tas med i 

årsredovisningen. 

 

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 

 

 

Glöm inte att släcka ljusen innan du går hemifrån! 
 

 

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR 

önskar styrelsen! 
 

 

Ni träffar oss igen måndagen den 11 januari 2016! 

 

 


