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BÄCKEBOLSINFO 

Nr 1 En informationsskrift från din styrelse, i brf. Bäckebol  År 2017 

SAKNAR DU ELEKTRONISKA BRICKOR? 

Till varje lägenhet ska det finnas minst fyra ljusblå elektroniska brickor numrerade 

från 1 till 4. 

 

Har du färre brickor än detta måste du meddela styrelsen så att borttappade brickor 

kan spärras. I annat fall kan det innebära att obehöriga personer har tillträde till ditt 

trapphus eller föreningens faciliteter med ökad inbrottsrisk som följd. 

 

Behöver du skaffa nya brickor eller komplettera dina gamla så ska du besöka 

styrelseexpeditionen. Styrelsen ordnar då nya brickor till en kostnad om 200 kr/styck. 

Detta betalas kontant vid besöket. 

 

INBROTT 
Tyvärr har ytterligare några inbrott skett i vårt område. Mest drabbade har lägenheter i 

loftgångshus samt bottenplan varit. Se till så att inga entrédörrar står öppna i onödan 

och gör en felanmälan om det krävs reparationer på dessa. 

 

Styrelsen vill inte skapa oro utan känner en skyldighet att informera om detta för att 

öka vaksamheten bland grannar och i vår förening. Kom ihåg att inte lämna lägenheten 

så den ser obebodd ut. Tala inte om på sociala medier att du är bortrest. Ett tips kan 

också vara att skaffa smarta eluttag där du bland annat kan tända och släcka lampor via 

din mobiltelefon. Alla boende uppmanas att prata med sina grannar och vara 

vaksamma! Ring polis om du ser något misstänkt. Tillsammans är vi starka och 

motverkar inbrott! 

 

NYTT AVTAL FÖR BESKÄRNING 

Styrelsen har sagt upp det tidigare avtalet om beskärning av buskar och träd med HSB 

Göteborg eftersom detta ansågs för dyrt. Vår förening har numera Green Landscaping 

som leverantör. 
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VÅRT NÄROMRÅDE OCH VÅR FÖRENING 
Under de kommande åren kommer stadsdelen Backa och området kring Selma 

Lagerlöfs Torg att helt förvandlas då det ska byggas mer än 800 nya bostäder i det som 

kallas Selma Stad. På sikt planeras för över 3000 nya bostäder. Arbetet har redan 

inletts med rivning av förskolan vid gångbron samt arbetet med omdragning av 

Backadalen. Ett nytt parkstråk ska också etableras utmed vår förening, från Selma 

Lagerlöfs Torg ner till före detta Bäckebolsskolan. Förutsättningarna för att HSB Brf 

Bäckebol ska fortsätta vara ett attraktivt område för de som söker bostad är alltså stora 

om vi alla tillsammans gör vårt bästa för att värna om vår gemensamma egendom. 

 

Styrelsen har därför utarbetat en tydlig strategi och framtidsplan för föreningen och 

hur underhållet bör hanteras med anledning av den stora nyproduktionen i vårt 

närområde. Kort sagt innebär denna att underhållet av våra fastigheter måste ligga i fas 

med nyproduktionen så att våra fastigheter och vår förening behåller sin 

attraktionskraft. I styrelsens plan ingår framförallt de konsultundersökningar som 

pågått och som fortfarande pågår av fasaderna. Som tidigare meddelats är 

undersökningarna av balkonger, tegelfasader samt ventilation avslutade. Nu återstår 

undersökning av plåtfasaderna innan styrelsen har all information som krävs för att få 

en helhetsbild av underhållsbehovet på fasaderna. Genom att samla all information om 

fasadernas status innan några beslut fattas så finns möjlighet att synkronisera arbetet 

och därmed minska kostnaderna men också störningarna för oss alla. Vid styrelsemötet 

i februari månad fattade styrelsen beslut om att gå vidare och ta in anbud för de 

obligatoriska åtgärderna på ventilationssystemet. I takt med att styrelsen får rapporter 

och kunskap om hur underhållsbehovet av fasaderna ser ut så kommer vi att komma 

med ytterligare information. 

 

ÅRSREDOVISNING OCH ÅRSSTÄMMA 

Ett av föreningens allra viktigaste dokument - årsredovisningen, kommer snart i din 

brevlåda. Där kan du återigen läsa om ett framgångsrikt år för vår förening. Kallelse 

och anmälan till föreningsstämman finner du bifogat årsredovisningen. Med anledning 

av lagändringar i bland annat lagen om ekonomiska föreningar, bostadsrättslagen och 

årsredovisningslagen så kommer stadgarna att behöva revideras i samband med 

årsstämman. De aktuella stadgeändringarna och dess nya lydelser kommer också att 

skickas med årsredovisningen. 

 

FELANMÄLAN 010-442 24 24 

Om du har stopp i ett avlopp, en droppande kran eller något annat fel som behöver 

åtgärdas kontakta då HSB felanmälan på 010 - 442 24 24 för hjälp. 

 

Det är också viktigt att felanmäla skador och problem på de delar av våra fastigheter 

som inte är lägenheter. Det kan t.ex. vara entrédörrar som inte går i lås, dörrstängare 

som inte fungerar som de ska och lampor som inte lyser i gemensamma utrymmen 

eller utomhus. Det är speciellt viktigt att entrédörrarna fungerar så att inte obehöriga 

kommer in i husen. Ju tidigare fel upptäcks och avhjälps desto mindre är risken att det 

utvecklas till ett stort och dyrt problem för föreningen. 


