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ÅRSSTÄMMA – VAR MED DÄR DET HÄNDER! 

Årsstämman är ett sätt för dig som medlem att påverka men också ett sätt att bli mer 

insatt i föreningens ekonomiska situation såväl som ett utmärkt tillfälle att komma och 

lyssna på hur styrelsen tänker sig den framtida strategin för föreningen och hur vi vill 

utveckla boendet i HSB brf Bäckebol. 

 

Årsstämman för räkenskapsåret 2013 kommer att äga rum torsdagen den 8 maj kl 

18.00. Mer information, kallelse samt anmälningstalong kommer i årsredovisningen. 

Vi hoppas att du kommer! 

 

TÄNKT ATT RENOVERA BADRUMMET? – VARNING RISK FÖR ASBEST! 

Tyvärr har flera medlemmar börjat riva ut sina badrum innan de pratat med styrelsen, 

vilket orsakat spridning av asbest i lägenheten och i vissa fall även i trapphus. 

Styrelsen ser allvarligt på att reglerna inte följs eftersom asbest i fri form utgör en 

allvarlig hälsorisk med ökad risk för bl.a. lungcancer. Den medlem som orsakar 

spridning av asbest kommer att debiteras kostnaden för sanering med stöd av 7:e kap 

9§ i bostadsrättslagen. 

 

DE SENASTE STYRELSEBESLUTEN 

Grunderna - socklarna 

Styrelsen har beslutat att reparera socklarna (grunderna) på samtliga huskroppar. 

Arbetet omfattar lagning av betongskador samt målning av grunderna. Dock omfattas i 

nuläget inte ”trädgårdssidan” av husen. Arbetet beräknas starta i april månad. 

Värmeåtervinning i tvättstugorna 
Installation av värmeåtervinning i de tre (kvarvarande) tvättstugorna som inte har detta 

system i dag är utfört. De berörda tvättstugorna är belägna på Bäckebolslyckan 9, 

Bäckebolsängen 1 samt Bäckebolsängen 7. Åtgärden skall ses som ett led i att minska 

energianvändningen vilket bidrar till en bättre miljö och framtida minskade kostnader 

för uppvärmningen. 

 

 



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

Förstudie inför stambyte 

Efter genomförd utvecklingsplan (inventering av våra lägenheter samt status på våra 

huskroppar) så har styrelsen rangordnat olika underhållsåtgärder. En del av detta är 

förstås den ständigt aktuella frågan om stambytet. Som del i frågan när stambyte måste 

ske så har styrelsen beslutat att göra en s.k. förstudie som innebär att en del stammar 

filmas för att rörens status skall kunna fastställas. Först därefter kan vidare beslut tas 

om när stambyte skall ske. Förstudien inför stambyte kommer att genomföras under 

2014. 

 

HUR HAR FÖRENINGENS GATUNAMN UPPSTÅTT? 

HSB brf Bäckebol består av de fyra gatuadresserna: Bäckebolsängen, 

Bäckebolslyckan, Cederflychts gata samt Friedländers gata. Adressen där du bor är 

förhoppningsvis bekant för dig men hur uppkom egentligen namnet på våra gator? I 

detta nummer av Bäckebolsinfo börjar vi med Bäckebolsängen och Bäckebolslyckan. 

 

Bäckebol är namnet på en gammal gård på Hisingen. Ett av gårdshusen finns faktiskt 

kvar än idag och ligger intill kolonilotterna på högra sidan av backen upp mot 

Fridhems kyrkogård. Detta hus är förövrigt Backas äldsta byggnad. Själva gården 

ligger vid en bäck. Den senare delen av namnet, -bol betyder ”bostad, gård, nybygge, 

nyodling”. -bol är även en avledning av verbet -bo. Ur -bol har även ändelsen -böle 

uppstått genom omljud. Dessa efterled är från medeltiden och även från nyare tid. Den 

yngre bebyggelsen på -bol och -böle var nybyggen och nyodlingar på utmark. De 

uppstod med efterledet -bol i västra Götaland, i Värmland, Södermanland och 

Uppland, och med efterledet -böle i östra Småland, på Öland, i Uppland och i 

Norrland. Alltså betyder gatuadressen Bäckebolsängen något i stil med 

”gården/nybygget/bostaden på ängen vid bäcken”. Bäckebolslyckan har en snarlik 

betydelse men efterledet –lycka (samma som –lycke) betyder ”inhägnad (liten) åker” 

och därmed betyder Bäckebolslyckan i princip, ”gården/nybygget/bostaden vid bäcken 

på den lilla åkern”. 

 

FRITIDSKOMMITÉE 

Resan till Ullared blev mycket populär och platserna tog slut innan sista 

anmälningsdag. Denna lilla aktivitet är bara ett exempel på vad en stor förening som 

HSB brf Bäckebol borde kunna anordna för sina medlemmar. Styrelsen vill därför 

undersöka om det finns några medlemmar som skulle kunna tänka sig att sitta i en 

fritidskommitée vars uppdrag blir att föreslå och genomföra aktiviteter för 

medlemmarna i föreningen. Du som tycker att det skulle vara kul att vara med och 

anordna aktiviteter för medlemmarna i föreningen hör lämpligen av dig till: 

valberedning.backebol@bredband.net snarast möjligt. 

 

VILL DU VARA MED I STYRELSEN? 

Tycker du att det vore roligt att vara med och påverka din förening och vårt område så 

hör av dig till valberedningen på: valberedning.backebol@bredband.net  

Förutom att du erhåller ett visst arvode för uppdraget så är det både lärorikt och kul! 
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