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BÄCKEBOLSINFO 

Nr 4 En informationsskrift från din styrelse i HSB brf Bäckebol  År 2019 

TRAPPHUSEN ÄR NÖDUTGÅNGAR 
Vid den senaste brandskyddsronden fick föreningen anmärkningar på flera trapphus 

eftersom det bl.a. står barnvagnar där. Trapphusen är utrymningsvägar d.v.s. vägen in 

samt ut vid en nödsituation. I enlighet med lagen om skydd mot olyckor får du 

därför inte förvara barnvagnar eller annat brännbart material i trapphusen. Det 

enda som får ställas i trapphusen är rullatorer eller barnvagnschassi av metall men bara 

under förutsättning att de inte blockerar utrymningsvägen. Trapphusen gås igenom 

regelbundet och brännbart material som står i dem kommer att omhändertas. 

Material som omhändertagits finns förvarat i 6 månader och kommer därefter att 

kasseras eller skänkas till lämplig organisation. Information om hur du gör för att 

hämta ut omhändertaget material finns på föreningens hemsida: 

Från A till Ö/Brandsäkerhet. Barnvagnar ska placeras i avsedda källarutrymmen eller 

barnvagnsförråd. I annat fall måste barnvagnen förvaras i lägenheten. 

 

BRANDVARNARE 

I § 31 i föreninges stadagar framgår att du som bostadsrättsinnehavare ansvarar för att 

det finns en fungerande brandvarnare i lägenheten. Nu närmar sig julen och vi 

använder allt fler levande ljus. Vi uppmanar därför att kontrollera så att brandvarnaren 

fungerar och att årligen byta ut batterierna. 

 

CYKELKLUBBEN – TERMINSSTART TORSDAG DEN 31 JANUARI 2020 

Cykelklubben riktar sig till barn och ungdomar över 8 år och innebär att man lär sig 

praktiskt arbete med cyklar. Här får du bland annat lära dig att laga punkteringar och 

bromsar, byta vajrar och pedaler samt justera växlar och bedriva cykelvård. 

 

När? Varje torsdag kl. 18-20 

Var? Källaren Bäckebolsängen 17 

Ålder: Från 8 år och uppåt 

Medlemsavgift: 20 kr/termin 

 

Välkommen att vara med! 
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VILL DU FÖRÄNDRA NÅGOT I DIN FÖRENING? SKRIV EN MOTION!  
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. Rätten att motionera 

regleras i föreninges stadgar § 15. Medlem, som önskar visst ärende behandlat på 

ordinarie föreningsstämma, ska skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före januari 

månads utgång. 

 

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 2020.  

 

AVGIFTSHÖJNING 

Styrelsen har beslutat att höja årsavgiften med 4 % från och med den 1 januari 2020.  

 

MILJÖSTATIONEN 

Observerar att det inte är tillåtet att slänga bildäck på föreningens miljöstation. Har du 

bildäck att göra dig av med måste du transportera dessa till Tagene 

återvinningscentral. Självklart är det inte heller tillåtet att ställa sitt avfall utanför 

miljöstationen när denna är stängd. Överträdelse kommer att medföra kostnader för 

den enskilde medlemmen. 

 

 
 

Glöm inte att släcka de levande ljusen innan du går hemifrån! 
 

Styrelsen önskar alla medlemmar en 

God Jul och ett Gott Nytt År! 


