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Nyhetsbrev 
till 

medlemmarna i HSB brf Eriksdal i Malmö 
14 mars 2021 

 
Reliningen drar igång! 
Arbetet med att renovera avloppsledningarna i våra fastigheter drar i gång från och med 
imorgon, måndagen 15 mars. Arbetare från ISAB Rörinfodring Syd AB och deras 
underleverantörer kommer att synas i och kring våra hus, framförallt hus 3 inledningsvis. 
Alla behöriga arbetare kan identifiera sig med en ID06 legitimation. Som vi tidigare berättat 
(se nyhetsbrev 6/2) relinas husens bottenstammar först, enligt denna preliminära tidsplan:  

hus 3 slutet av mars till mitten av maj 
hus 5 mitten av maj till mitten av juli 
hus 7 början av augusti till början av oktober 

 
Under arbetet med bottenstammarna förekommer ingen kontakt med arbetarna om man 
undviker källaren under arbetstid 07:00-16:00. Det kommer att förekomma störande ljud 
från arbetet, men endast under arbetstid. Tvätt- och torkrum kommer att vara avstängda 
periodvis, men detta kommer att aviseras vid bokningslistorna; torkrum 1 kommer inte att 
kunna användas under hela perioden. 
 Efter platsbesök av entreprenör och projektledning i veckan, har styrelsen fått ny 
information om vad arbetet med bottenstammarna innebär. Eftersom avloppstammarna i 
våra hus inte är fristående utan ingjutna i väggarna, är överpumpning av avloppet inte 
möjlig. Detta innebär att avloppen kommer att vara periodvis avstängda, men endast 
under arbetstid kl. 07:15-16:00. Vi kommer att ha färskvatten i kranarna – men OBS 
att vattnet får inte rinna ner i avloppet! Den som behöver provisorisk toalett kan beställa 
en sådan från ISAB.  
 ISAB kommer att dela ut en informationslapp till de boende i hus 3 under veckan; 
där finns också telefonnummer för att beställa mulltoalett. I god tid före avstängningarna 
kommer ISAB att dela ut aviseringslappar där de meddelar exakta tider till de lägenheter 
som drabbas. Informations- och aviseringslappar kommer till de boende i hus 5 och 7 när 
arbetet kommit så långt. 
 Vi i styrelsen vill betona att det är viktigt att alla följer ISAB:s anvisningar. Om någon 
spolar i avloppen under avstängningen leder det till att rensning eller gjutning i stammarna 
misslyckas samt till översvämning i lägenheterna på första våningen. Det innebär också att 
ISAB måste göra om arbetet, vilket i sin tur leder till att vi drabbas av ännu längre 
avstängningar, förskjutningar i tidsplanen och högre kostnad för reliningen. OBS: Om 
det sker upprepade gångenr kan det bli aktuellt med att stänga av vattnet också. För att 
komma ihåg att inte spola under de aktuella dagarna, kan man exempelvis sätta kärl i diskho, 
vask, badkar och någon lämplig påminnelse på toalettstolen. 
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Om tvättstugorna 
Många har hört av sig till styrelsen med anledning av att de inte kunnat komma åt att tvätta 
på den tid som de bokat antingen för att någon inte lämnat tillbaka nyckeln eller för att 
någon ockuperat tvättstugan. Vi vill därför påminna om grundläggande tvättstuge-vett-
och-etikett:  

• Man ska inte ta stuga eller maskin om den har bokats av en granne: respektera 
grannens tvätt-tid, även om denne inte påbörjat sin tvätt exakt på klockslaget! 
• Man ska tömma tvättstugan på alla sina kläder och tillhörigheter efter avslutat pass. 
• Man ska lämna tvättstuga och torkrum rena och upplåsta (för stortvättstuga). 
• Man ska hänga upp nyckeln efter sig när man är färdig (för stortvättstuga). 
• Man ska rengöra maskiner och bord efter sig (för veckotvätt). 
• Man ska inte lämna öppna fönster i tvättstugorna, för allas säkerhet. 

 
För allas trivsel är det varje enskild boendes skyldighet att visa respekt mot sina grannar 
även i detta avseendet. 
 
Om felanmälan 
När ni märker att något har gått sönder i de gemensamma utrymmena, t.ex. om en lampa 
inte lyser som den ska eller en tvättmaskin inte fungerar, anmäl det till Triennium: 

Telefon: 040 - 44 23 79 
E-post: fastighet.syd@triennium.se 

 
Det är inte säkert att någon annan lägger märke till felet, så det är viktigt att var och en som 
upptäcker något som inte fungerar som det ska också anmäler det, även om det kan verka 
vara litet och trivialt.  
 
Förvaring utanför förråd 
Vi påminner alla om att det är förbjudet att förvara eller dumpa sina tillhörigheter i 
trapphus eller källargångar. Det är alla medlemmars ansvar att  

• förvara sina personliga tillhörigheter i lägenhet eller förråd, 
• själva se till att slänga sitt skräp i soptunnorna eller i de containrar som beställs. 

 
Detta gäller med anledning av brandsäkerhet, framkomlighet och allas trevnad. Varje gång 
föreningen måste rensa upp efter försumliga medlemmar, leder det till ökade kostnader för 
alla. Medlemmar kan bli betalningsskyldiga om Triennium måste ta hand om dumpade 
grovsopor i byggnader eller på tomten. 
 
 
Ni kan kontakta oss på styrelse@hsberiksdal.se, med en lapp till kontoret (källaren hus 

5b), formuläret på https://www.hsb.se/malmo/brf/eriksdal/kontakta-oss/, eller på 
telefon 0760-21 26 62 (tisdagar och torsdagar 17:00 - 18:00)! 


