
Du har väl inte missat föreningens fina hemsida? 

Här får du svar på det mesta! 

http://www.hsb.se/goteborg/backebol 

BÄCKEBOLSINFO 

Nr 4 En informationsskrift från din styrelse, i brf. Bäckebol  År 2016 

HÖRNET – NU BEHÖVER DU INTE HA TRÅKIGT MER! 

Nu slipper du sitta ensam och ha tråkigt! Hörnet är ett socialt forum där du träffar 

andra medlemmar och umgås. Här kan du pyssla och utöva olika hobbys eller bara 

träffa andra trevliga medlemmar för att prata, dricka kaffe och knyta nya kontakter. 

"Hörnet" träffas på torsdagar kl. 11.00 - 14.00 i källarlokalen på Bäckebolsängen 17. 

Välkommen till ett glatt gäng! 

 

HAR DU ETT BADRUM SOM SAKNAR TÄTSKIKT? 

Du som har ett äldre badrum med blått kakel och mosaikgolv som saknar tätskikt 

måste tänka på att inte spola vatten på väggar eller golv. Samma sak gäller om du inte 

vet om ditt badrum är renoverat på ett fackmannamässigt sätt med godkända 

våtrumsintyg.  

 

Duschar du i badkaret så måste du ha ett duschdraperi som löper längs hela insidan av 

badkaret så att inte vatten spolas på väggar och golv. Istället för att renovera hela 

badrummet så är ett billigare alternativ att skaffa en duschkabin med kar. Du som 

medlem ansvarar för att inte orsaka fuktskador på föreningens egendom eller hos din 

granne. I annat fall kan du bli ersättningsskyldig. 

 

STOPPA TJUVEN 

Det har tyvärr förekommit inbrott i två lägenheter under den gångna tiden. Se därför 

till att inte lämna lägenheten så den är nedsläckt och ser obebodd ut. Det är tillfället 

som gör tjuven. Tänd lampor med timer eller via app. Be din granne ha koll om du är 

bortrest. Styrelsen uppmanar alla medlemmar att vara extra observanta och ringa polis 

om ni ser någonting. 

 

AVGIFTSHÖJNING 

Styrelsen har beslutat att inte höja månadsavgiften inför 2017. Ett aktivt styrelsearbete 

har ökat föreningens intäkter samtidigt som driftskostnaderna har kunnat hållas nere. 

Föreningen gynnas också av det låga ränteläget och vår finansiella ställning är stark 

såväl resultat- som likviditetsmässigt. 
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VÄLGÖRENHET ELLER BLUFF? 

Tidvis förekommer den här lappen på föreningens portar. Det 

finns tvivel om att saker som skänks verkligen går till 

välgörenhet. Företaget är ett vinstdrivande handelsföretag och 

det finns alltså ingen välgörenhetsorganisation bakom. 

Styrelsen har inte heller gett tillstånd till någon att sätta upp 

reklam eller annonser av någon sort på föreningens portar. 

Självklart ska du lämna dina överblivna saker till välgörenhet, 

istället för att slänga dem på föreningens miljöstation, men gör 

det då till etablerade och kontrollerade organisationer som t.ex. 

Myrorna 020-140 00 44 eller Smyrna Second Hand 

031-23 94 00. 

 

MOTIONER 

En motion är ett sätt för varje medlem att på årsstämman ta upp frågor som berör alla i 

föreningen. Till exempel om det är något du vill förändra. Frågor som kan ställas 

direkt till styrelsen och där styrelsen utan stämmobeslut kan förändra eller 

åtgärda olika problem/frågor ställs 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 en förändring som DU tycker 

att stämman ska ta beslut om, till exempel: av denna anledning vill JAG att 

stämman beslutar... 

 Skriv under motionen med ditt namn, adress och lägenhetsnummer. 

 Posta eller lämna personligen in din motion till styrelseexpeditionen på 

Cederflychts gata 13 B senast den 31 januari 2017. 

 

 

 

STYRELSEN ÖNSKAR 

ALLA MEDLEMMAR EN 

RIKTIG 

GOD JUL OCH ETT 

GOTT NYTT ÅR! 


