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FASADPROJKETET – TÄNK PÅ SÄKERHETEN 

I dagarna inleds fasadprojektet på allvar. Vi vill därför påminna om att området kring 

Friedländers gata 10-16 förvandlas till en större inhägnad byggarbetsplats. Stora 

maskiner kommer att köra på och omkring gårdarna. Tänk på er egen och era barns 

säkerhet! 

 

MER SOL FÖR OSS ALLA OCH FÖR KLIMATET 

Nyligen tecknade föreningen nytt elavtal med Göteborg Energi Din El AB. Det nya 

avtalet gäller i fyra år och innebär cirka 3,5 procents lägre elavgift jämfört med 

tidigare avtal. Samtidigt höjer regeringen elskatten vilket gör att det elpris som 

medlemmen betalar till föreningen förblir oförändrat. Eftersom det tyvärr inte gick att 

sätta upp solceller på taken i samband med fasadprojektet har styrelsen, utan extra 

kostnad, förhandlat till sig el från solenergi motsvarande hela föreningens 

årsförbrukning om 2,1 GWh. Det innebär att HSB brf Bäckebol från och med den 

1 januari 2021 enbart får el från förnybar, fossilfri och klimatsmart solenergi! 

 

VILL DU DELTA I FÖRENINGSARBETET? 

Inför kommande år behövs det fler ledamöter till styrelsen och valberedningen. 

Förutom att uppdraget är både roligt och utvecklande får du självklart ersättning för 

din insats. Låter det intressant? 
 

Visa ditt intresse via mejl till valberedning.backebol@bredband.net eller posta en 

lapp i styrelsens brevlåda på Cederflychts gata 13B. 
 

Med vänliga hälsningar 

Valberedningen genom Carl-Henrik och Inga-Lill 

 

TRAPPHUS OCH LOFTGÅNGAR ÄR UTRYMNINGSVÄGAR 

Styrelsen vill ännu en gång påminna om att det inte är tillåtet att förvara barnvagnar 

eller ställa andra saker i trapphus eller på loftgångar. I händelse av brand är det mycket 

allvarligt om utrymningsvägarna är blockerade. Saker som placeras i trapphus eller på 

loftgångar kommer därför regelbundet att forslas bort. 
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NYTT GRUPPAVTAL OM DIGITAL-TV 

Styrelsen har sagt upp det gamla gruppavtalet om digital-TV och tecknat ett helt nytt 

fyrårigt avtal med Com Hem. Det gamla avtalet var på många sätt förlegat. De senaste 

åren har TV-tittandet förändrats väldigt mycket. Idag ser allt färre på så kallad tablå-

TV och väljer istället möjligheten att se på TV via Playtjänster, Internet eller någon av 

de många streamingtjänsterna. I det nuvarande avtalet om digital-TV sändes kanalerna 

dessutom i låg upplösning (SD) vilket gav dålig bildkvalité. Det medförde också att 

dagens avancerade TV-apparater inte nyttjades till fullo. Hur ser det nya avtalet ut? 

 

Styrelsen har tecknat avtalet TV BAS HD. Det innebär att varje lägenhet i dagsläget 

får tillgång till följande 23 kanaler i högre bildkvalité eftersom kanalerna sänds i HD. 

Dessutom får du tillgång till Com Hem Play så du kan titta i datorn, mobilen eller 

surfplattan. 

 FOX kommer inom kort att utgå då de har valt att sluta sända på den svenska 

marknaden. 

 Medlem som önskar uppgradera till något av de större kanalpaketen erhåller 

80 kr/mån i rabatt genom föreningens gruppavtal. Du kan givetvis också köpa 

till enstaka kanaler. 

 Alla medlemmar får vid behov en ny digital-box med HDMI-anslutning. 

 Önskar du uppgradera till en digital-box (TV Hub) med inspelningsfunktion 

(Inspelningstjänsten Rec) kan du abonnera på en sådan för 29 kr/mån. 

 Det nya avtalet gäller fr.o.m. 2021-04-01. 
 

VIKTIGT! ALLA HUSHÅLL MÅSTE RINGA COM HEM 

PÅ TELEFON: 0775 – 17 17 20. FÖR ATT FÅ RÄTT 

TJÄNSTER OCH RABATTER. 
 

BESLUT OM AVGIFTSFÖRÄNDRINGAR 

Den 1 januari 2021 kommer följande avgiftsförändringar att träda i kraft: 

 Hyra av separat termogarage för dig som inte har en parkeringsplats som ingår 

i bostadsrätten höjs från 454 kr till 600 kr/mån. 

 Hyra av separat termogarage för dig som har en parkeringsplats som ingår i 

bostadsrätten höjs från 326 kr/mån till 437 kr/mån. 

 Månadsavgiften höjs med 2 % (anges som årsavgift bostad på månadsavin). 

 Avgiften för digital-TV (anges som kabel-TV på månadsavin) sänks från 

105 kr/mån till 80 kr/mån från och med april 2021.  


