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FINASTE GÅRDARNA PÅ HISINGEN! 

Ni som följer med på Hemnet och kikar på lägenheter i vår egen förening har kanske 

redan sett det, men nyligen skrev en mäklarfirma följande till en av bilderna i sin 

annons: HSB Brf Bäckebol, troligen en av Hisingens finaste innergårdar. 

 

Det är inget annat än ett fantastiskt betyg på vår förening! Och visst har vi alla sett 

färgprakten med prunkande körsbärsträd och rhododendronbuskar i full blom. Men det 

är också ett betyg att förvalta väl. En förening som är välskött kommer givetvis att få 

ökande priser på bostadsrätterna. Så låt oss alla hjälpas åt! Det är vi som gemensamt 

ska sprida ryktet om vår förening som en av de bästa, mest välskötta och finaste i hela 

Göteborg! 

 

GRILLNING ÄR ENDAST TILLÅTEN INNE PÅ VÅRA GÅRDAR 
Nu är grillsäsongen här och många medlemmar vill grilla. Marken till uteplatserna 

tillhör föreningen och föreningens regler säger att det är förbjudet att använda 

kol- eller gasolgrillar på uteplatsen. Elgrill är tillåten på uteplatser och balkonger. 

Orsaken till bestämmelserna är framförallt risken för brand men också att dina grannar 

i intilliggande lägenheter kan störas av besvärande matos. Utnyttja istället 

föreningens fina grillplatser inne på gårdarna! Styrelsen ser allvarligt på 

medlemmar som inte respekterar reglerna. Därför riskerar du som ändå väljer 

att bryta mot reglerna att bli av med din uteplats.  

 

UNDERTECKNA DINA SKRIVELSER OCH BREV 

Det händer då och då att styrelsen får anonyma skrivelser och brev med diverse 

information eller upplysningar i vår brevlåda. Precis som tidigare gäller att styrelsen 

inte alls behandlar sådana. Önskar du få ett ärende behandlat så ska du skriva under så 

att styrelsen bereds möjlighet att föra dialog i frågan. Skrivelser som inte är 

undertecknade lämnas alltså utan åtgärd. 

 

FELANMÄLAN VIA HEMSIDAN 

Du har väl sett att du kan göra din felanmälan direkt via föreningens hemsida? 

Smidigt! 
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BOLLSPEL OCH BARNLEK 

Självklart är HSB Brf Bäckebol en förening där alla människor är välkomna, stora som 

små. Styrelsen arbetar aktivt för allas trivsel och vill inte på något sätt begränsa 

barnens lek. Men ibland kan det uppstå situationer som är mindre lämpliga såsom att 

barn leker på taket till våra miljöhus med risk för olyckor. Så ni föräldrar och andra 

vuxna kan göra en insats genom att direkt säga till när ni ser sådant. Det handlar om 

barnens säkerhet. Likaså är det inte lämpligt att spela fotboll mot väggar där det finns 

fönsterrutor. Med fördel så spelas fotboll på den kommunala lekplatsen där det redan 

finns en riktig fotbollsplan. Här finns även stora gräsytor att nyttja. 

 

ÅRSSTÄMMAN 2016 

Årsstämman för 2016 bevistades av cirka 80 röstberättigade medlemmar. Det bjöds på 

landgång och alla medlemmar fick en hemlig gåva. I samband med årsstämman 

beslutade medlemmarna att bifalla en motionär om att ge styrelsen i uppdrag att se om 

det går att kameraövervaka våra soprum eftersom sophanteringen inte sköts enligt de 

regler som föreningen har. 

 

PROBLEM MED VARMVATTNET 

Det har under den gångna perioden varit problem med varmvattnet på flera olika 

adresser i vår förening. Av en slump har flera olika felkällor sammanfallit med bl.a. 

krånglande värmeväxlare, fel på en värmepump och en DUC. En del av felen ska 

åtgärdas av Göteborgs Energi då det är deras utrustning som är trasig. Det andra felet 

är reparerat av föreningen. Föreningens ekonomiska resultat kommer inte att påverkas 

då det är utrustning som finns med i underhållsplanen (MUFA-planen) som bytts ut. 

 

STYRELSEN HAR SOMMARUPPEHÅLL 

Sommaren är på ingång och så även ledigheter! Måndagen den 12 juni är sista 

möjligheten att träffa styrelsen före sommaruppehållet. Därefter har styrelsen 

sommaruppehåll vilket bl.a. innebär att styrelsetelefonen kommer att vara helt 

avstängd under perioden lördag den 24 juni t.o.m. söndag den 13 augusti. 

Styrelseexpeditionen öppnar för besök igen måndag den 4 september. 

 

Du når som vanligt vicevärden varje vardag under hela sommaren. På föreningens 

hemsida finner du också svar på många frågor. 

 

Önskar du teckna eller förnya medlemskapet till bastun och gymmet så måste du alltså 

besöka styrelseexpeditionen så snart som möjligt. 

 

Styrelsen önskar alla medlemmar en 

skön sommar med sol och bad! 


