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INBROTT – Försvåra för tjuven! 

Dessvärre har några lägenheter, i såväl bottenvåning som trapphus, drabbats av inbrott 

under våren. Tänk därför på att aldrig lämna ditt hem utan att det ser bebott ut. Gör det 

svårt för tjuven att avgöra om någon är hemma. Tala om för din granne om du åker 

bort och lämna aldrig lägenheten så att den ser obebodd ut, om så bara för en kväll. En 

effektiv grannsamverkan är ett bra sätt att minska inbrottsrisken! 

 

Några konkreta tips för att minska inbrottsrisken: 

 Städa inte för noga. Låt t.ex. några av barnens leksaker ligga kvar på uteplatsen. 

 Skaffa timer inomhus som tänder och släcker lampor och startar/stänger radion. 

 Rörelsevakt på utomhusbelysningen. 

 Placera inte den stöldbegärliga datorn med mera så att den syns från fönstret. 

 Tala inte om på sociala medier att du åker bort. Vissa tjänster geotaggar dig. 

 Hälsa på folk som rör sig i området. Potentiella tjuvar blir störda och vet att de 

har blivit iakttagna, samtidigt som det skapar en allmänt trevlig stämning. 

 

GRILLNING – Endast på våra anvisade grillplatser på gårdarna! 

Nu är sommaren här och det är grilltider. Styrelsen har i och med detta noterat att det 

på flera uteplatser förekommer grillar. P.g.a. brandrisken men också trivseln mellan 

grannar så är grillning endast tillåten på de anvisade grillplatserna på våra gårdar. 

På uteplatsen är det endast tillåtet att använda el-grill. 

 

HUNDAR OCH KATTER - Inga okopplade djur inom bostadsområdet! 

Hundar och katter måste hållas under uppsikt så att de inte stör eller förorenar inom 

vårt område t.ex. i barnens sandlådor. Barn som leker i en förorenad sandlåda kan 

drabbas av svår sjukdom och det skall inga barn behöva utsättas för. Det är du som har 

ansvaret för att dina djur inte förorenar eller orsakar skador. Det är en självklarhet att 

alla medlemmar skall respektera varandra i området och hålla uppsikt över sina djur. 

 

Kopplingstvång råder! Det innebär att såväl hundar som katter skall hållas 

kopplade inom området och alldeles självklart i hissar, entréer och på våningsplan. 

Våra gårdar är heller inga hund- eller kattgårdar. Vill du ha hund eller katt ute på 

gården gäller kopplingstvång och ständig tillsyn. 



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

HUR HAR FÖRENINGENS GATUNAMN UPPSTÅTT? 

HSB brf Bäckebol består av de fyra gatuadresserna: Bäckebolsängen, 

Bäckebolslyckan, Cederflychts gata samt Friedländers gata. I förra utskicket berättade 

vi om Bäckebolsängen och Bäckebolslyckan. Men vem var då Cederflycht och 

Friedländer? 

 

Anders Nilsson – sedermera Cederflycht 
1728 såldes Bäckebols gård för 450 daler och en silverbägare 

till borgaren och handelsmannen Anders Nilsson, vilken senare 

blev adlad Cederflycht. Anders Cederflycht omnämns som ”en 

betydande köpman men en obetydlig medborgare”. På 1710-

talet skapade han sig en stor förmögenhet genom att köpa upp 

och sälja gårdar i socknar runt Göteborg. Bl.a. ägde han 

säterierna Aspenäs, Angered och Björboholm men även ett 

stenhus på Södra Hamngatan 29. Dessutom ägnade han sig åt 

kaperi och gjorde ansenliga försträckningar till fältmagasinen i 

Göteborg och Strömstad. För dessa insatser adlades Anders 

Nilsson, Cederflycht 1719-08-04. Ätten har nummer 1640. 

Anders Cederflycht dog 1747, som en mycket rik man 

(147 866 daler). Kvarlåtenskapen användes till omfattande 

donationer, bl.a. har han bekostat predikstolen i Lerums kyrka.  

 

Ätten Friedländer 

Ätten Friedländer invandrade omkring 1810, genom två bröder (den ena Niclas 

Ludwig Friedländer) till Sverige från det då svenskägda Stralsund. Deras far var 

skyddsjuristen Wolf Josef Friedländer som var en av de två föreståndarna för 

synagogan i Göteborg. De två bröderna kom dock aldrig att tillhöra den mosaiska 

församlingen utan antog den kristna läran. Niclas Ludwig Friedländer ägnade sig åt 

grosshandel med textilvaror. 26 februari 1836 bjöds Bäckebols gård med tvenne 

trädgårdar och torpet Knipan ut på offentlig auktion. Efter budgivning stannade högsta 

budet (3000 daler) på Niclas Ludwig Friedländer. Genom detta kom Bäckebols gård i 

ätten Friedländers ägo fram till 1911. Niclas Ludwig Friedländer bodde till en början 

inne i Göteborg och flyttade med sin familj, först den 25 november 1850, ut till 

Bäckebols gård. Niclas Ludwig Friedländer avled på gården den 6 december 1857. 

 

 

Trevlig sommar önskar styrelsen! 

 

Styrelsen träffar du igen måndagen 

den 1 september! 


