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Allmänt

Vi i Bäcken (ViB) utges av styrelsen och
sammanställs av Matz Eklund. Bidrag eller
synpunkter på informationsbladet mottages
gärna. matz.eklund@tt[.se el/er 08-562559 12 el/er
föreningens hemsida www.brtbacken.com

Ordföranden har ordet

Har ni tänkt på att vi tillsammans
har en fantastisk förening med två
fina fastigheter på Gärdet!? Själv
blir jag glad varje gång jag kommer
cyklande nerifrån sta'n och ser den
vackra gula färgen på fasaderna!
Och bättre kommer det att bli när

fönstren på Mässen 14 också är åtgärdade och
ommålande framåt höstkanten nästa år! Om något
år skall vi också snyggatill i trapphusen.

Känn er stolta och fortsätt bidra positivt för att göra
vårt gemensamma boende bättre!

Visst har vi projekt och utmaningar framöver som
kommer att kräva engagemang både av styrelse
och medlemmar men just nu känns det som om vi
alla lugnt kan fira jul. Sedan ser fram emot 2016
med lägre avgift till föreningen och samtidigt
bibehållen hög kvalite på vårt boende.

Anders

Rapport från informationsmötet

Ett informationsmöte hölls i föreningslokalen den
24:e november. Styrelsen informerade bl.a.

• Ekonomi 2015 och 2016
• Projekt
• Hemsidan
• Medlemskap i Fastighetsägarna och SBC
• Kommersiella lokaler
• Information från förvaltaren

Därefter var det öppet för frågor och synpunkter
från de närvarande. Viktiga frågor som då kom
upp var

• Dålig ventilation i några im/rök-kanaler i
bl a i A86

• Problem med internetanslutningar och IP-
telefon i ett fåtal lägenheter

• Låg temperatur i vissa lägenheter
• Kontaktuppgifter till styrelsen
• Glas och porslin till föreningslokalen
• Tillgänglighet till tvättstugorna efter

bokningstid
• Rätt adress till hemsidan i portar och på

föreningens dokument
www.brfbacken.com



Ekonomi - sänkt avgift från 1 jan

~.
~1 Föreningen ekonomiska situation är

" ~ mycket god varför styrelsen har.!. '''''00 ~ beslutat sänka avgiften med 15%

"" i från den 1 januari 2016. När det
I •C <~ i gäller långa lån är målsättningen att

de skall vara under 3000 kr/kvm
boyta senast 2020.
I samband med kommande föreningsstämma den
19/4 kommer vi att redovisa hur året har gått och
hur vi har budgeterat för 2016.
Revisorerna har gjort en granskning fram till och
med 30/9 av förvaltningen och en bedömning av
styrelsens arbete och konstaterat att både
föreningen ekonomiska redovisning och styrelsens
arbete håller hög kvalitet.

Sista hyresrätten är såld

Nu är vår sista hyresrätt på 68 kvm i uppgång
Artillerigatan 86, vån 1 såld. Nettointäkten, 5,4
Mkr, är skattefri för föreningen och kommer att
användas för amortering av lån och finansiering
av fönstermålning.

Sopstopp - pizzakartong igen!

Nu har det hänt igen -
sopstopp i nedkast på
Armfeltsgatan och en
helt onödig kostnad på
ca 3 000 kr och ett steg
närmare beslut om att
stänga sopnedkasten för
alla.

Denna gång var det åter en pizza kartong som hade
förorsakat stoppet. Vi påminner om att det finns
behållare för kartong och grovt papper i källaren
där pizzakartongen skall slängas. Skärpning!

Kontaktuppgifter till styrelsen

Styrelsen i föreningen har till uppgift att handlägga
föreningens skötsel och använda föreningens
tillgångar på bästa sätt utifrån stadgar, lagar och
andra regler som gäller för en bostadsrättsförening.
Styrelsen har i sin tur upphandlat fastighetsskötsel,
teknisk och ekonomisk förvaltning av T& T. Rutiner
och anvisningar finns för felanmälning för
situationer som kräver åtgärd både på kort- och

lång sikt. Styrelsen är därför inte någon
serviceorganisation som man kan förvänta sig skall
avhjälpa brister som uppstår i fastigheterna eller
som upplevs störande. För kontakt med styrelsen
hänvisar vi i första hand till föreningens hemsida
info@Brfbacken.com För den händelse det skulle
uppstå ett enkelt akut problem t ex kvarglömd tvätt
efter bokningstid o dylikt kan kontakt tas med
föreningens ordförande Anders Lindblom per
telefon 0708 35 25 50

Grovsopor

Under 2016 gäller följande
tider för container för
grovsopor. Den 5/1 är
helgdagsafton och vi
ställer in den.

• 2 februari

• 5 april

• 5 juli

• 4 oktober

Container kommer att ställas ut på samma plats
som tidigare under ett drygt dygn fyra gånger om
året. I princip blir det första tisdagen till
onsdagen i varje kvartal, utom Om det krockar
med en helg.

Tvättstugorna

Flera påpekar att det är dåligt städat i stugan. Vi
vill påminna om att det är var och en som tvättar
skall städa efter sig. Torka ren maskinerna från
spill och oupplösta tvättmedelsrester i facken.
Göra rent tumlarens luddfilter med borste eller
trasa. Moppa upp eventuellt vatten på golvet.
Sopa och våt torka alltid hela golvet - speciellt
där du går och står vid ingången och framför alla
maskiner.",...----
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Vi rekommenderar att använda flytande
tvättmedel i stället för pulver. Pulvret sätter igen
maskinerna. Om du använder pulver behöver du
skölja tvättmedelsfacken med varmvatten efter
avslutad tvätt.

Snälla du - glöm inte att göra
rent luddfiltret efter att du har
använt torktumlaren!

Hemförsäkringen - kontrollera

Du har väl kollat i ditt försäkringsbrev och eller
direkt med ditt försäkringsbolag att du har
"bostadsrättstillägget" i din hemförsäkring?

I

Valberedningen

Kontakta Kalle Skybrant i A78
med ett brev i hans brevinkast om
du vill anmäla dig som intresserad
av ett förtroendeuppdrag i
föreningen eller om du har tips på
lämpliga personer som
valberedningen kan prata med.

Föreningsstämma

Stämman 2016 blir den 19 april kl 19:00 i
föreningslokalen. Boka tiden för detta viktiga
möte!

Om du vill skriva en motion till stämman skall den
vara styrelsen tillhanda senast den sista februari.

Andrahandsuthyrning

Påminner de som hyr ut sin bostad i andra hand om
att du har en skyldighet ansöka om rätt att hyra ut
din lägenhet i andra hand. Det är inte ok att
"smyga" med detta. Gå in på vår hemsida där finns
anvisningar och blanketter!

Trädgårdsarbeten i vår

I området mellan Bäckensoch Mässen hus finns en
vildvuxen trädgård. Den skall förnyas under tidig
vår 2016. Vill du vara med och påverka
utformningen. Sänd ett mail med kontaktuppgifter
till föreningen info@Brfbacken.com

Brandsäkerhet - märkning av utgångar i.
källaren

Vi kommer under närmaste tiden att genomföra
en förbättring av brandsäkerheten i allmänna
utrymmen bl a märka dörrar för utgång från
käIlarutrymmen .

m

Tänk på att det inte är tillåtet att förvara
tillhörigheter i trapphusen.

Se över din egen brandsäkerhet - se mer under
rubriken "Inför Julen"



Nostalgi

Gröna gatan heter numera Karlavägen. Kartan är
från tidigt 1800-tal. Ladugårdsgärde är bara
ängar som livligt nyttjas av Kl, Stadens stolta
kavaIlerister

Inför jul och nyår - några råd

Nu stundar härliga juletider då många är hemma
och kan umgås med släkt och vänner. Under
julen inträffar tyvärr också många olyckor. Tänk
på att den som tänder ett stearinljus också är
ansvarig för att det släcks. lämna aldrig ett rum
med tända ljus!

Bra att ha hemma är en brandfilt och en enkel
brandsläckare. Testa din brandvarnare så att du
vet att den fungerar! Brandvarnare räddar liv
varje dag.

Visa hänsyn till dina grannar - tänk på att de som
normalt är på sina arbeten på dagarna nu kanske är
hemma och vill ha lugn o ro. Borra inte i väggarna
och gör paus i pågående reparationsarbeten. Låt
julfriden sänka sig över Brf Bäcken!

Glöm inte! - ytterligare några råd
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Om du åker bort över helgerna - stäng av
väckarklockan - det är framförallt vibrerande
apparater t ex mobiltelefon som hörs även hos dina
grannar - speciellt de som bor under. Ställ av/om
morgontidningen eller be en granne ta in den.

Meddela gärna någon granne att du åker bort.
Enligt polisen är grannar i samverkan bästa skyddet
mot inbrott.

Kasta inte julklappspapper och kartonger i
sopnedkastet! Tänk på att varje sopstopp leder oss
närmare ett beslut att flytta sophanteringen till
gatan. Använd säckarna som kommer att läggas i
entren. Säckarnaställs sedan i miljösortering A 80.

Det är inte så trevligt när påsen med
överblivna matrester inte får plats för
att hela schaktet är fyllt med
skrymmande julklappspapper.

Styrelsen och förvaltningen önskar
alla en riktigt

GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR!
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