
Har du en fråga? 

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

 Här får du svar på det mesta! 

BÄCKEBOLSINFO 

Nr 4 En informationsskrift från din styrelse, i brf. Bäckebol  År 2017 

VÅRT OMRÅDE OCH VÅR FÖRENING 

Som tidigare meddelats i bl.a. Bäckebolsinfo nr 1 2017, har styrelsen under den 

senaste tiden arbetat intensivt med att få klart alla konsultundersökningar av våra 

fasader. Angående plåtfasaderna så visar undersökningen att fasaden i princip har 

uppnått sin livslängd. I och med denna rapport så har styrelsen fått alla fakta och vi har 

även fått rekommendationer på vad som behöver göras. Styrelsen har därför gått 

vidare och arbetar nu med frågan hur det ska ske. Då projektet är omfattande kommer 

det att ta tid att inleda projektstart. Styrelsen är också mycket mån om att hålla alla 

medlemmar informerade så att processen blir så bra som möjligt. 

 

AVGIFTSHÖJNING 

Föreningen har under de senaste tre åren gått bra ekonomiskt med bland annat positiva 

resultat på över en miljon kronor per år. Och detta utan att årsavgiften har behövt 

höjas. Föreningens ekonomi är fortsatt mycket god med låg belåningsgrad, fina 

nyckeltal och god likviditet. Men med utgångspunkt i kommande större 

underhållsåtgärder så har styrelsen utifrån ett rättviseperspektiv beslutat att höja 

årsavgiften med 3 % från och med den 1 januari 2018. 

 

VIKTIGT! OMHÄNDERTAGNA SAKER FRÅN ALLMÄNNA UTRYMMEN 

Som meddelats tidigare så går fastighetsskötarna regelbundet igenom allmänna 

utrymmen för att tömma dessa på personliga tillhörigheter som inte ska förvaras där. 

Saknar du några personliga tillhörigheter måste du snarast ta kontakt med 

felanmälan då föreningen under våren kommer att skicka iväg allt omhändertaget till 

hjälporganisationer eller för destruktion.  

 

NY LED-BELYSNING PÅ P-DÄCK OCH BESKURNA TRÄD 

Under november månad byttes samtliga belysningsarmaturer uppe på p-däcket ut till 

LED-armaturer. Orsaken var att många av de gamla armaturerna var trasiga eller hade 

dåligt ljus. Med LED-armaturer blir det bättre ljus till en lägre kostnad. I samband med 

detta påpekade styrelsen för kommunen att träden i skogspartiet vuxit in över 

parkeringsplatserna. Kommunen har nu utfört beskärning av träden. 

 



STYRELSEN GRATULERAR PÅ 100-ÅRS DAGEN! 
Under oktober månad fyllde föreningens äldsta medlem, Milovan Krstovic 100 år! 

Styrelsen gratulerar på högtidsdagen! 

 

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, mejla eller lämna personligen in din motion till styrelseexpeditionen på 

Cederflychts gata 13 B senast den 31 januari 2018. 

 

CYKELKLUBBEN – FÖRSÄLJNING AV CYKLAR 

Cykelklubben tar efter en lyckad termin juluppehåll. Vårens terminsstart går av stapeln 

torsdag den 25 januari 2018. 

 

Vill du köpa en bra och begagnad cykel till förmånligt pris? Cykelklubben har cyklar 

för allas behov: barn-, dam- och herrcyklar som har reparerats av Lennart och hans 

flitiga elever på cykelklubben. Först till kvarn!   

 

Nu kommer det även framöver finnas möjlighet att boka cykellektioner på 

cykelklubben. Gratis för HSB medlemmar. Så väl barn som vuxna är välkomna att 

boka lektioner.  Cykel, hjälm och skydd finns på plats.  

 

Om du vill köpa en cykel eller boka cykellektioner så skickar du ett sms till Lennart 

Hillqvist, 0733-872453.  

 

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. 

 

Glöm inte att släcka ljusen innan du går hemifrån! 
 

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR 

önskar styrelsen! 
 

Styrelsen träffas igen måndag den 8 januari 2018! 


