
Nyhetsbrev 
till 

medlemmarna i HSB brf Eriksdal i Malmö 
22 december 2020 

Nyheter 
• Sedan tisdag 15/12 är det gemensamma bredbandet via Bahnhof igång i alla tre hus. 
Förseningen berodde på flera samverkande faktorer, av vilka en väsentlig var att vi inte ville 
riskera att porttelefonerna slutade fungera. Kostnaden är 50 kr (inkl. moms) per månad och 
lägenhet, inklusive VPN. Bredbandsavgiften påverkar inte månadsavgiften och ingår i den 
precis som Comhems grundutbud för TV (som för övrigt förblir oförändrat). Kom ihåg: 
du som har bredband via Comhem måste säga upp detta om du inte vill fortsätta med det. 
Den som är intresserade av Bahnhofs övriga utbud, hänvisar vi till bahnhof.se. 
 
• IMD-el har varit i drift sedan mitten av november. Föreningen har alltså gått över till ett 
gemensamt el-abonnemang med undermätare som mäter varje lägenhets elförbrukning och 
de gamla enskilda elabonnemangen har sagts upp. 
 Elfakturan kommer via avin för månadsavgiften. Faktureringen kommer att ske i 
efterskott med fem månaders eftersläpning. Det innebär att första avin där elkostnaden 
finns med kommer i mars. Kostnaden på avin kommer att baseras på medelvärdet av 
förbrukning för perioden november, december och januari. Kostnaden för elförbrukningen 
kommer alltså att fördelas på månadsavierna för april, maj och juni och finnas som en 
separat post på varje avi. För närvarande är priset 1,3 kr/kWh, vilket inkluderar nätavgift, 
elhandelspris, skatter samt andra kostnader för hantering av IMD-el såsom mätinsamling 
och fakturahantering. 
 
Kommande stora projekt 
Såsom tidigare aviserats, startar två stora projekt som planerats och upphandlats av 
föregående styrelse nästa år: relining och renovering av hissar. Båda är mycket långvariga, 
men kommer att påverka oss i vår vardag under en kortare tid. 
 
• Relining av avloppsstammarna börjar vecka 10. Projektet som helhet kommer att pågå 
i 67 veckor, om allt löper som det ska. Arbetet kommer att framskrida en trapp i sänder. 
Under två veckor och en dag kommer avloppen i varje lägenhet att vara helt avstängda. 
Under den tiden får varken avlopp i köket, toaletten eller duschen användas. Vi får 
mulltoalett i lägenheterna. Om du behöver handikappstöd till den, anmäl det till 
förvaltningen! Vi kommer också att erbjudas duschmöjlighet. 
 Leverantören ISAB Rörinfodring Syd AB har utlovat mer detaljerad information i 
god tid innan projekten drar igång! 
 



• Renovering av hissarna inleds efter sommaren, vecka 37 och pågår till vecka 14 2022. 
En hiss åt gången kommer att renoveras, det kommer att ta fyra veckor/hiss. Under dessa 
fyra veckor kommer berörd hiss att vara helt avstängd. Även om det dröjer innan detta 
projekt sätter igång, vill vi informera om detta redan nu så att den som har svårt för att 
använda trapporna kan undersöka sina alternativ i god tid. 
 Leverantören Hiss i Skåne AB har utlovat mer detaljerad information i god tid innan 
projekten drar igång!  
 
• Ett mindre projekt som också planerats och upphandlats av föregående styrelse är bytet 
av cykelskjulen. Under vår eller tidig sommar byts de gamla cykelskjulen ut mot nya som 
levereras av RSByggnads AB. Exakt startdatum beror på när byggnadslov beviljas. 
 
Container, sopor och annat 
• Container har beställts till efter nyår, 15–17 januari; den placeras som vanligt framför hus 
3. Passa på att slänga julgranar och annat stort skräp! OBS: inte för farligt avfall och elsopor. 
• Ett återkommande problem är att plast, papp och andra sopor lämnas utanför kärlen när 
de blivit överfulla. Om ni märker att de är fulla: anmäl det till fastighetsförvaltning och 
lämna inte ditt skräp där utan gå till motsvarande kärl framför grannhuset. Om ni dumpar 
skräpet, kommer det att spridas för vinden och dra till sig råttor. När fastighetsskötaren 
måste tillkallas för att ta hand om det, tillkommer en avgift för föreningen. 
 Vi ser över soptömningsrutinerna, så det är bra om ni anmäler överfulla kärl. Men vi 
vill också undvika onödiga kostnader för tömning av halvfulla kärl. Överfulla kärl beror 
vanligtvis på att de inte kunnat tömmas på grund av att bilar parkerats i vägen. Så ett första 
steg är att respektera parkeringsförbudet framför kärlen under vardagsförmiddagar. 
• Behöver du parkeringsplats? Lediga platser finns. Anmäl dig på https://mitthsb.hsb.se 
/mitthsb/min-bostad/mina-koer/ 
• Funderar du på att hyra ut i andra hand? Tänk på att andrahandsuthyrning inte är 
tillåten utan godkännande och hyresavtal måste skickas in. Se vidare: https://www.hsb.se 
/malmo/om-boende/bokunskap/din-bostad/andrahandsuthyrning--sa-funkar-det/ 
• Vi söker kontaktpersoner i varje trappuppgång för grannsamverkan. Är du uppmärksam 
på aktivitet i vårt område och intresserad av att ha kontakt med polisen för att förhindra 
brott, hör av dig till styrelsen. Mer om grannsamverkan https://samverkanmotbrott.se och 
https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/grannsamverkan/ 
• Årsavgiften kommer att vara oförändrad under nästa år.  
 

Med önskan om en God Jul och ett Gott Nytt År! 
Djenana, Kristoffer, Johanna, Sara, Nermana och Bengt Skånhamre, vår HSB-ledamot 

 
Kom ihåg! 
Ni kan alltid nå oss på styrelse@hsberiksdal.se, genom att lägga en lapp i brevinkastet på 
kontoret i källaren i hus 5b, eller genom att fylla i formuläret på 
https://www.hsb.se/malmo/brf/eriksdal/kontakta-oss/ 


