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ERIKSDAL NYTT 
STYRELSEN TACKAR FÖR DET FORTSATTA FÖRTROENDET 

EFTER ÅRSTÄMMAN 2020 

 

 DET HÄR ÄR VI! 

 

BILDTEXT 

Ordförande:  

Widad Colakoff 

STYRELSELEDAMOT I BRF ERIKSDAL SEDAN 2016  

Hej kära medlemmar. Jag heter Widad 

Colakoff och sitter som ordförande i Brf 

Eriksdal. Jag har bott i föreningen mellan 

2014- slutet av 2017. För mig handlar 

styrelsearbetet om att förvalta våra 

fastigheter på så sätt som ökar dess värde. 

Medlemmarna i Eriksdal har gjort sitt livs 

investering genom att förvärva en 

bostadsrätt och jag vill se till att den dagen 

ni står inför försäljning så ska ni få ett ökat 

värde. Detta gör man genom att hålla 

fastigehet i gott skick, ligga i fas med 

utvecklingen samt vara proaktiv.  

Till vardags arbetar jag som klinikchef 

inom tandvården. Utöver mitt 

styrelseuppdrag i Brf Eriksdal sitter jag 

som HSB ledamot i ytterligare en HSB- 

förening. Jag brinner för föreningsliv och 

gemenskap.  

Fullföljda kurser av relevans: ledarskap, så 

bemöter du personer med rätthaveristiskt 

beteende, sekreterare, ordförande, 

stämmoordförande, upphandling, ekonomi 

för icke ekonomer, årsredovisning mm.  
 

 

Eriksdalsdagen 

VÄLKOMNA ATT DELTA PÅ ERIKSDALDAGEN 

När: 13 september kl. 13.00 

 

Kom och delta på en dag för att möta styrelsen och grannarna 

 på Eriksdal.  

Styrelsen har ordnat med en gårdskonsert och kommer bjuda  

på korv och roliga aktiviteter för de yngsta  

medlemmarna.  

För dig som vill delta på distans går det bra att ställa sig i  

fönstret eller på balkongen.  

Vi uppmanar medlemmar som närvarar att hålla  

den sociala distanseringen.  

Varmt välkomna! 
 

 

 

 

 

HÅLL UTKIK EFTER MATERIAL INFÖR EXTRASTÄMMA 

FÖR VAL AV INTERN REVISOR. 

Kommer inom kort i brevlådorna 
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REPORTAGE MED STYRELSEN 
STYRELSEN HAR BLIVIT KONTAKTADE AV PRESSEN OCH STÄLLT UPP PÅ INTERVJU GÄLLANDE ATT HÅLLA STÄMMA UNDER CORONAPANDEMIN. 

För oss som styrelse är det viktigt att vara transparant i vårt arbete.  

  

 Vice ordförande: Pasa Cavka 

STYRELSELEDAMOT I BRF ERIKSDAL SEDAN 2017 

Hej, jag heter Pasa Cavka, boende i föreningen sedan 2015 och 
dessförinnan 2000-2002.  
 
Jobbar som systemförvaltare och  
bygglovskoordinator i kommun.  
Har hand om systemen som vi använder  
på bygglovsavdelningen och koordinerar  
bygglovsprocessen så att man jobbar så  
effektivt som möjligt mot våra  
kommuninvånare, denna kunskap bidrar 
jag med även i mitt styrelsearbete. 
Har varit aktiv i styrelsen sedan 2017.  
Fullföljda kurser/föreläsningar av relevans:  
ledarskap, så bemöter du personer med  
rätthaveristiskt beteende, sekreterare,  
upphandling, ekonomi för icke ekonomer,  
årsredovisning mm.  
 

Sekreterare: Ekrem Colakoff 

STYRELSELEDAMOT I BRF ERIKSDAL SEDAN 2016  

Hej, jag heter Ekrem Colakoff och har varit med i styrelsen under 4 års tid 

och axlat rollen som sekreterare. Mitt huvudansvar är all dokumentation 

och arkivering av möten. Frågor jag tycker är viktiga är modernisering 

och att anpassa föreningen till den digitala framtiden.  

Till vardags arbetar jag inom tandvården sedan 12 år. Jag har en 

tandhygienistexamen från Malmö högskola. 

Vid sidan om mitt styrelseuppdrag inom föreningen har jag ytterligare 

förtoendeuppdrag från HSB Malmö där jag agerar ledamot i 2 andra 

bostadsrättsföreningnar i Malmö. Vid årsstämman för HSB Malmö blev 

jag nominerad och invald som ledamot i HSB Malmös valberedning, ett 

förtroende uppdrag jag är väldigt stolt över. 

Fullföljda kurser/föreläsningar av relevans:  

nationell ekonomi, ledarskap, så bemöter du  

personer med rätthaveristiskt beteende,  

sekreterare, ordförande, stämmoordförande, 

upphandling, ekonomi för icke ekonomer,  

årsredovisning mm.  

 
 

 

Gemesamt bredband 

Information från Bahnhof 

till medlemmarna i Brf 

Eriksdal 

 

Din Bostadsrättsförening 

har tecknat avtal om 

kollektivanslutning till 

Bahnhof och samtliga 

boende får tillgång till 

internettjänsten 1000/1000 

Mbit/s. Med Bahnhof får 

du en stabil, snabb och 

integritetsmärkt anslutning. 

Integritetsmärkningen 

innebär att vi aktivt arbetar 

för att skydda våra kunders 

integritet. I tjänsten ingår 

det kostnadsfritt 6 e-

postkonton, en egen domän 

och en 

hemsida. Tjänsten kommer 

ingå kostandsfritt i din 

årsavgift. Du som medlem 

behöver inte aktivt säga 

upp ditt nuvarande avtal. 

 

Tjänsten är planerad att 

sättas i drift dec 2020. 
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Ledamot: Linda 

Huynh 

STYRELSELEDAMOT SEDAN 2016 

Hej, jag heter Linda och är 
jurist. Jag har bott i föreningen 
sedan 2016. Jag har sedan 
gymnasietiden varit engagerad 
i föreningslivet i olika sätt och 
valde att ställa upp när jag såg 
att föreningen sökte 
medlemmar som ville engagera 
sig i styrelsearbetet. För mig är 
det viktigt att lagar och regler 
följs och att upphandlingar alltid 
går rätt till.  
Fullföljda kurser/föreläsningar 
av relevans: ledarskap, så 
bemöter du personer med 
rätthaveristiskt beteende, 
sekreterare, ordförande, 
upphandling, ekonomi för icke 
ekonomer, årsredovisning mm.  
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

NYA CYKELSKJUL PÅ 

GÅRDEN INOM KORT! 

Våra nuvarande cykelskjul är 

gamla, slitna och de skymmer 

sikten. Vi tycker det är viktigt att 

du som medlem känner dig trygg 

och därför har vi valt denna 

modell.                                                                         

 

Vår utemiljö 
STYRELSEN SÖKER MEDLEMMAR I FÖRENINGEN SOM VILL VARA 

MED OCH TYCKA TILL OM VÅR UTEMILJÖ.  

Har du kunskap och intresse 

för Eriksdals utemiljö så vill 

vi bjuda in dig att vara en del 

av vår projektgrupp. Skicka 

ett mejl till styrelsen så hör vi 

av oss för en intervju med dig. 
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 PORTTELEFONER 

Våra porttelefoner börjar bli föråldrade och vi har fått 

kännedom om att reservdelar börjar ta slut. Därför arbetar 

styrelsen med att ta in offerter för ny lösning gällande 

porttelefoner på Eriksdal. 

 
FÖRTROENDEVALD SEDAN 2019 

Internrevisor: Pia Castillo  

 
Mitt namn är Pia Castillo 57 år, halvtids pensionär och boende 
på Eriksdal sedan 2017.  
 
Som person är jag glad, öppen och trevlig. Älskar att umgås 
med människor och att få hjälpa mina medmänniskor på olika 
sätt. 
 
Har ett stort intresse för inredning, gillar att cykla och umgås 
med min familj. 
 
Jag blev vald som revisor för Eriksdal 2019 och har sedan 
dess gått på olika utbildningar på HSB Malmö samt deltagit 
vid mässor.  
 
Spenderar mycket tid hemma och för mig är det viktigt med att 
ha en fin familjär och trygg känsla i mitt boende vilket jag med 
min roll som revisor kan bidra med.  
 

 

   

 

NY FÖRTROENDEVALD 

Valberedningen: Lana  

Jag heter Perzhin (Lana) Rouf och sedan juni 

2016 har jag och min familj bott på 

Eriksdalsgatan 3B. 

Sedan flera år tillbaka har jag arbetat som 

förskole pedagog inom Malmö stad, och vid 

sidan av jobbet studerar jag till 

lärarprogrammet på Malmö universitet. 

I nu läget har jag ingen utbildning inom 

valberedning men jag ska gå en utbildning den 

12 okt om 

valberedning och vad själva uppdraget innebär. 

 

Är du intresserad av någon förtroende psot, 

kontakta mig på följande mejladress: 

lanarouf@hotmail.se eller 0736705351 
 

mailto:lanarouf@hotmail.se


19  / /  AUG  / /  2020 
ERIKSDAL 

NYTT 
 

SIDA 5 

El-Cykelförråd  

Har du el-cykel, då kan du förvara den säkert i el-cykelförrådet på  

källarplan i hus 7.  

Kontakta vicevärden för att hyra ett förråd för 50kr/månad 

 

 

RELINING 
Vid besiktning av våra avloppstammar (spolning och filmning), framkom efter sakkunnig och oberoende 

granskningar av expert inom området, att dessa var i dåligt skick och att åtgärder måste vidtas i närtid. Avtal är 

tecknat med ISAB och arbetet planeras att påbörjas våren 2021. Inför start kommer ISAB att tillsammans med 

styrelsen bjuda in till ett informationsmöte.  

 

  

 

 

HSB-Ledamot: Ingemar Hägerfjord  

  
HSB-ledamot sedan 4-5 år tillbaka i flera föreningar, 
utsedd av HSB Malmö. 
Har innan dess erfarenhet av styrelsearbete under 
35-40 år i olika konstellationer i 
Föreningsstyrelser, bolagsstyrelser och 
koncernstyrelser. 
  
Har jobbat med sådana frågor både nationellt och 
internationellt i EU-projekt. 
 

NY FÖRTROENDEVALD 

Styrelsesuppleant: Axel Lells Hjelmqvist  

Jag har varit boende i brf Eriksdal sedan 2018. Arbetar till vardags som it-konsult i Malmö och Lund. 

Jag har tidigare haft uppdrag som suppleant i en BRF.  

Under tidigare mandatperiod här i Eriksdal så var jag vald  

till intern revisorssuppleant. Under uppdraget gick jag  

HSB:s kurser "Ekonomi för Icke-Ekonomer" samt kursen  

"Revisor". Jag har även läst kurser i bl.a företagsekonomi  

innan jag läste på högskolan här i Malmö. 

Jag ser fram emot att sätta mig in i styrelsearbetet nu under  

hösten och hoppas kunna bidra och lära mig mer. 
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HISSAR 
Besiktning av våra hissar har gjorts efter att de upprepade gånger och med relativt kort 

varsel varit ur funktion. Våra hissar är från när husen byggdes på 60-talet och det är dags 

för en modernisering. Avtal är tecknat med Hiss i Skåne efter att ett förfrågningsunderlag 

upprättats samt upphandling skett. Arbetet påbörjas hösten 2021.  

 
 

 

 

Gemensam el- IMD 

FRÅGOR OCH SVAR 

• Är upphandlingen klar? 

 

Upphandlingen är klar och vi väntar på att skriva under kontrakt med leverantören. 

 

• När kommer gemensamt el att börja gälla i föreningen? 

 

Beräknat är första kvartalet 2021. 

 

• Behöver jag som medlem säga upp min befintliga leverantör? 

 

Nej, föreningen ordnar med den delen. 

 

• Vad är fördelarna med gemensam el? 

 

Istället för att 240 lägenher ska ha en egen anslutning så kommer vi reducera den till 1 I varje trappa 

dvs 6 anslutningar. Med en upphandling på el till 240 lägenheter kommer föreningen kunna pressa 

elpriserna. 

 

• Vad tjänar jag som medlem på detta? 

 

Beroende på storleken på lägenheten och hur många som bor där så bör kostnaden reduceras med ca 

1500-2000 kr/år. 


