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”Mitt HSB”  

Under våren kommer HSB Malmö att lansera ”Mitt HSB” som är en ny 

kundportal för alla som har ärenden hos HSB. Det kommer att ersätta den 

gamla HSB portalen och tidigare versioner av ”Mina sidor. HSB uppger 

förbättringar som att bostadsrättsföreningen får en egen yta som du 

direkt landar på när du loggar in. Det innebär att vi kan använda den nya 

portalen för direkt information till våra medlemmar. – tror vi. 

I dagsläget är det inte många som använder ”mina sidor”, därmed har inte vi heller lagt ner 

mycket krut på att använda faciliteten. Möjligen kan det nya gränssnittet göra det mera 

attraktivt och då kan vi ju också i större utsträckning använda ”Mitt HSB” för att föra ut 

information. Idag kan ni t ex se stämmoprotokoll och försäkringsbrev via ”mina sidor”. Vi 

kommer naturligtvis att se hur vi kan effektivisera vårt arbete och öka transparensen med 

hjälp av detta verktyg. 

Mal och pälsängrar finns även på vinden 

Jag har häromdagen blivit uppringd av en medlem som bor på Erikstorpsgatan. Hon berättar 

att hon fått mal i två mattor och sina kläder som hon lagt upp på vinden. Hon var ledsen för 

detta och tyckte att vi skulle spruta för ohyra. 

Jag har därför varit i kontakt med Anticimex som säger att man inte sprutar i allmänna 

utrymmen. Det finns bara en sak att göra säger de och det är undersöka om man drabbats, 

tvätta eller kasta det som är angripet. När detta väl är gjort kan Anticimex sätta upp 

indikationsattrapper som lockar till sig handjuren för att se om problemet kvarstår. 

 

Den enda boten – eget arbete 

Anticimex ger alltså inte mycket hjälp. Tvätta eller kasta är deras återkommande råd. 

Bäst är att förebygga. När du lägger upp kläder på vinden ska de vara rena och förpackade i 

plast och helst också därefter nedlagda i en plastlåda. Mattor ska vara tvättade och förslutas 

i plast. Att vi alla gör så är ju viktigt eftersom eventuellt slarv inte bara drabbar mig utan 

också alla mina grannar. Passa på att rensa nu vi har container i månadsskiftet. 

 

Varför ska vi följa regler? 

Det händer tyvärr att det finns någon enstaka medlem som tycker att våra regler är skit och 

värdelösa och att styrelsen egentligen inte har rätt att ha synpunkter på hur de gör. Det kan 

man kanske förstå. Vi lever i ett fritt och demokratiskt land där vi får bestämma själv. Men 

när man bestämt sig för att bo i en bostadsrätt då har man också indirekt bestämt sig för att 

ingå i ett kollektivt ägande av en fastighet och där ingår att acceptera de regler som satts 

upp för denna fastighet. Du äger alltså inte din lägenhet utan en andel i fastigheten med rätt 

att bo i just den lägenhet du bor i. 



Styrelsen i brf Bollebygd är av den uppfattningen att vi ska vara så lite reglerade som möjligt. 

Men det finns lagstiftning och rekommendationer om hur man bör sköta en fastighet och 

enligt vår uppfattning vore det dumt att avvika från dessa. I all synnerhet som vi förvaltar 

fastigheten för ett stort antal människor som ska bo här tryggt och trivsamt under 

förhoppningsvis många år samtidigt som deras investering i fastigheten ska vara säker. 

 

Styrelsen arbetar ständigt för att skapa ett så bra boendeklimat som möjligt. Vi tänker på att 

det ska vara ”gott” att bo i Bollebygd. Vi försöker ordna det bra för det boende. Ett mycket 

litet exempel på detta är t ex cykelpumparna som för flera år sedan satts upp i källaren. Både 

gäster och entreprenörer är förvånade över denna service. En liten och mycket enkel sak 

som gör livet lättare.  

OVK – Obligatorisk ventilationskontroll 

Nu är det dags för OVK igen. Sådan ska genomföras vart sjätte år. 

Vid OVK kontrolleras att ventilationssystemet fungerar på det sätt som är avsett och enligt 

gällande föreskrifter. Vid varje besiktning skrivs ett protokoll som redovisar resultatet. 

Kontrollanten ska påtala fel och brister i ventilationen och anteckna dem i protokollet. De fel 

och brister som upptäcks vid OVK ska åtgärdas omgående.  

Vi har valt SIMAB för att utföra vår OVK. Samtidigt ska de rensa ventilationskanalerna. 

Arbetet är planerat att utföras senast i maj. SIMAB kommer att kontakta er innan dess så att 

de får tillträde till lägenheten. Föreningen är som fastighetsägare skyldig att se till att det 

finns brandvarnare i alla lägenheter. Därför byter vi nu ut de gamla batterierna i 

brandvarnarna till nya batterier med 10 års hållbarhet. 

GDPR – hur gör vi i Bollebygd. 

Ingen har väl lyckats undvika information kring GDPR. Det har lagts ett stort ansvar på oss för 

hur persondata hanteras. 

I brf Bollebygd har vi aldrig samlat på information som vi inte behöver. Vi har så gott som 

aldrig behov av personnummer, därför finns inte heller personnummer med i något av våra 

lokala register.  

Vi är skyldiga att redovisa vilka register vi har och hur vi använder dem- Denna redovisning är 

mycket enkel och vi ser gärna att ni också känner till hur vi gör med era data. Vi har tre 

register 

1. Kö till parkeringsplats 

I detta register står datum för uppsättning på kö, namn och lägenhetsnummer.  

 

2. Kontaktlista till våra medlemmar 

I detta register har vi namn, lägenhetsnummer, telefonnummer och mailadress om vi 

har fått den 

 



3. Lista över utkvitterade taggar 

Här registrerar vi datum för kvittering, namn och lägenhetsnummer samt vilka taggar 

som finns hos respektive medlem. 

 

Vi är också skyldiga att redovisa mailkonton. När du skickar ett mail till oss, lägger vi in din 

adress i ”Mina kontakter” för att lätt hitta dig om vi behöver skicka mail igen. 

 

Samtliga dessa register har endast styrelsens ordinarie medlemmar tillgång till. De hanteras 

vanligen endast av ordförande och vicevärd. 

 

Gallring av data 

När du lämnar föreningen tas dina uppgifter bort från våra listor. Detta gäller samtliga listor. 

HSB Malmö hanterar medlemsförteckning med personnummer bland annat för att kunna 

debitera månadsavgifter. Personuppgiftsbiträdesavtal har upprättats med HSB Malmö 

 

Vi stämmer in i kören av alla de företag som säger att vi behandlar era uppgifter med största 

respekt.  Vi har ingen anledning att lämna ut era uppgifter till någon annan aktör och gör det 

inte heller. 

 

Ska vi installera laddstolpar – redovisning av enkäten 

Tack alla ni som svarat på vår enkät om laddstolpar. Vi fick in 54 svar som motsvarar en 

svarsfrekvens på 51 %.  

 

 

Det finnsidag ingen i föreningen som äger en elbil. 

Ingen av dem som idag har parkeringsplats säger att de ska köpa en elbil.  

0
10
20
30
40
50
60

17

0
7

15

2

37

54
47

39

52

Sammanställning

JA NEJ



Sju personer anger att de tänker eller kanske tänker köpa en elbil. Ingen av dessa sju har idag 

en parkeringsplats och samtliga sju ligger ganska långt ner på kölistan, den av dem som är 

främst i kön ligger på nionde plats i kön. Det innebär att det tar ett tag till innan 

vederbörande blir aktuell för P-plats. 

 

Styrelsen vill gärna ligga i framkant när det gäller miljöfrågor, men just nu verkar det inte 

vara akut med laddstolpar. Behovet av parkeringsplatser är mycket större än tillgången, 

varför det inte är försvarbart att ta en eller två parkeringsplatser till laddstolpar för elbilar 

som inte finns. 

 

Det finns flera olika problem som bör lösas såsom finansiering. Ska den enskilde brukaren 

själv ta hela kostnaden? Ska det finnas privat parkering med laddmöjligheter eller ska man 

ha en laddplats för flera bilar. Detta är en del av de frågor som styrelsen kommer att sätta sig 

djupare in i för att kunna agera klokt när det väl blir aktuellt. 

 

Snart vår och stämmodags 

Det har varit ovanligt grått och trist senaste veckorna, men våren kommer – det gör den ju 

alltid.  Den 22 maj kl 18.00 träffas vi på Restaurang Tuppen för att bland annat fatta beslut 

om nya stadgar, besluta kring motioner och som vanligt avsluta med trevlig samvaro. Boka 

redan nu dagen. Separat kallelse och program kommer i god tid innan. 

 

Glöm inte container finns på plats från den 29 mars. Den hämtas igen 

på morgonen den 1 april! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha en härlig vår önskar styrelsen 


