Nyhetsbrev
till

medlemmarna i HSB brf Eriksdal i Malmö
22 november 2020
Presentation av den nya styrelsen
Vid det konstituerande mötet dagen efter extrastämman, fördelade vi rollerna mellan oss
på följande sätt:
Djenana Bulic
— ordförande
Kristoffer Aronsen — vice ordförande
Johanna Akujärvi
— sekreterare
Sara Pavlovic
— organisatör för studie- och fritidsverksamheten
Nermana Bulic
— styrelsesuppleant
Eftersom vi alla är nya i bostadsrättsstyrelsearbete, kommer vi att under november och
december gå de kurser som HSB erbjuder före årsskiftet. På det nya året planerar vi att
fortsätta utbilda oss för det förtroendeuppdrag vi fått.
Axel Lells Hjelmqvist har avgått som styrelsesuppleant och Ingemar Hägerfjord som
HSB-ledamot. Vi förväntas få en ny HSB-ledamot i framtiden.
Nyheter
Några av de projekt startade av den gamla styrelsen fullföljs inom den närmaste framtiden,
andra kommmer att dra igång ordentligt i början av 2021.
• Vi får nya taggar 23/11, endast dessa kommer att fungera på de nya porttelefonerna
som installeras 24/11. Vi beklagar att denna information kommer så sent.
• Gemensamt bredband: under december kommer gemensamma bredband från Bahnhof
igång i vår förening. Den som har bredband via Bolina behöver inte göra något, men
observera att den som idag har bredband genom Comhems ”tre hål i väggen” måste säga
upp sitt tidigare avtal själv. Se hemsidan för informationsblad från Bahnhof. Vi beklagar att
denna information kommer så sent.
• IMD-el är färdiginstallerat. Innan det tas i drift återstår slutbesiktning och
driftsutbildning. Det ser ut som vårt totala elpris kommer att bli 1,30 kr/kWh inkl. moms
och allt annat (nätavgift, elhandelskostnad, energiskatt, fakturaavgift).
• Före årets slut kommer källardörrarna med tillhörande dörrautomatik att bytas i hus 3
och 7; i hus 5 är de redan bytta.
• Förvaltare Emma Johansson kommer att lämna oss i januari.
• Under våren startar relining av våra avloppsstammar och cykelskjulen kommer att bytas
ut. Senare under året börjar ombyggnad av våra hissar. Mer information följer!
Vi i den nya styrelsen tackar för det förtroende medlemmarna visade oss vid extrastämman
9 november! Vi hoppas att vi ska kunna leva upp till det!

