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Årsredovisning och poströstningsunderlag har nu delats ut till samtliga hushåll i brf 
Eriksdal. Det är vår förhoppning att många medlemmar tar sig tid att utöva sitt 
medinflytande i föreningen och röstar. 
 Om ni har frågor om årsredovisningens olika delar ska de lämnas in till styrelsen senast 
på fredag 4/6 kl. 17; svar kommer att delas ut till samtliga hushåll senast onsdag 9/7 kl. 18. 
 Observera att din röst ska ha inkommit senast fredag 11/6 kl. 17! 
 Se poströstningsunderlaget för mer information! 
 
Nyheter i korthet: 
• Ny förvaltare! Föreningen har sedan början av maj fått en ny förvaltare, Christian 
Höglund. Det är vår förhoppning att det ska bli lättare att komma i kontakt med 
förvaltningen nu. 
• Reliningen fortsätter i hus 5! Styrelsen har fått höra att de boende i hus 5 har följt 
anvisningarna i ISAB:s aviseringar mycket väl. Det är glädjande! 
• Container: Tisdagen 8/6 kommer en container att finnas tillgänlig utanför hus 3 för att 
slänga grovavfall. Observera att det inte är tillåtet att slänga farligt avfall eller elsopor! 
• För felanmälan kontakta Triennium på telefon 040 - 44 23 79 eller 
e-post fastighet.syd@triennium.se. OBS lämna inte lapp. Den tappas lätt bort! 
• Grannsamverkan: vi söker fortfarande kontaktpersoner för hus 3 och 5! 
 
Kom ihåg! Andrahandsuthyrning måste vara godkänd av styrelsen! Om ni misstänker att 
en lägenhet är olovligt uthyrd i andra hand, kontakta oss i styrelsen! 
 
Det är vår strävan att bidra till en ökad trygghet i föreningen. För att kunna arbeta mot 
detta mål, måste vi först känna till att det finns problem. Vi vill påminna om att oroligheter 
och incidenter bör anmälas till förvaltningen som rapporterar till oss eller direkt till oss i 
styrelsen. Om du störs av oväsen under natten, kontakta jouren: 010-442 30 00! 
 Styrelsen har också nyligen fått upplysning om misstänkt droghandel på föreningens 
mark. I denna typ av händelse ska polisen kontaktas omedelbart. Om möjligt bör 
registreringsnummer nedtecknas. 
 
Problems understanding Swedish? This information concerns you too, so use whatever 
device you normally use to manage in Sweden! 
 

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)! 


