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Nyhetsbrev 
till 

medlemmarna i HSB brf Eriksdal i Malmö 
8 september 2021 

 
Reliningen går snart vidare till fas två och tre! 
Efter semestern har ISAB arbetat med att relina bottenstammarna i hus 7. Snart har deras 
arbete kommit så långt att de kan börja med de stående stammarna (fas 2) och därefter 
rörledningarna från lägenheternas avlopp (fas 3). Översiktlig tidsplan: 
 

hus 7 slutet av september till mitten av december 
hus 5 mitten av november till slutet av februari 2022 OBS: uppehåll under jul och nyår! 
hus 3 början av januari 2022 till slutet av mars 2022 

 
Medan de stående stammarna relinas kommer vi att ha mulltoalett i lägenheten, alternativ 
duschmöjlighet i källaren, vattnet helt avstängt under 5 + 5 dagar per lägenhet (men inte 
samtidigt i kök och badrum). Medan rörledningarna från lägenheternas avlopp sprutrelinas 
kommer avloppen att vara avstängda under en dag under vilken arbetarna behöver tillträde 
till lägenheten. Exakt schema är fortfarande okänt, men ISAB kommer att i vanlig 
ordning dela ut aviseringslappar så att ni vet när det är dags för er lägenhet och de 
behöver tillträde — så håll utkik efter dem!  
 
ISAB:s tillträde till lägenheterna och nyckelinsamling 
För arbetet med de stående stammarna och lägenheternas avlopp behöver ISAB tillträde 
till våra lägenheter, för att göra ett nytt hål in i de stående stammarna från rören i 
lägenheten och sprutrelina rörledningarna från lägenheten till de stående stammarna. 
 ISAB kommer att samla in nycklar till våra lägenheter inför detta arbete. Orsaken är 
att om något tillstöter under infordringen och de inte omedelbart kan klippa bort gjutningen 
kan det ta upp till 3 veckor att slipa bort materialet om det hinner härda. ISAB:s 
nyckelhantering är säker och de har en nyckelförsäkring som täcker eventuella skador. Vi 
som bor i hus 7 har redan fått avisering om nyckelinsamling. 
 Vi påminner om att reliningen är en renovering av husens avloppsstammar som är 
beställd av bostadsrättsföreningen och att var och en som bor eller är medlem i 
föreningen är skyldiga att lämna tillträde till ISAB när de behöver det. Den som inte 
följer aviseringar om avstängningar och den som inte lämnar tillträde till ISAB på aviserade 
dagar kommer att få stå för de extrakostnader som uppkommer därav: 
 15.000:- per dag som ISAB inte får tillträde trots avisering. 
 30.000:- per tillfälle för spolning trots avisering om avstängning av avlopp. 
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Om felparkeringar. Vi fortsätter att ha problem med tömning av sopkärl på grund av 
att bilar står parkerade framför sopkärlen trots parkeringsförbud. Styrelsen kan inte göra 
mer än att anmäla felparkeringen till Parkeringsövervakning i Malmö AB. Vi kan hjälpas åt 
att försöka lösa problemet. 
 Felparkeringar längs gatan anmäls till Parkeringsövervakning i Malmö AB 040-
630 30 00! Vi kan hoppas att parkeringsboten avskräcker dem som parkerar fel. 
 Felparkerade på förbetald parkering anmäls till Securitas: 0771-76 70 00. 
 Anmäl elskotrar som blockerar https://sjalvservice.malmo.se/oversikt/overview/809. 
 
Andra nyheter i korthet 
• Under sommaren har brandvarnare installerats i källargångarna i alla hus. Våra brandlarm 
är varsellarm. Vid misstanke om brand, ring 112 eller trygghetsjouren 010-442 30 00! 
• Vi har tyvärr fortsatta problem med porttelefonerna. 
• Två tråkiga nyheter är att det har skett bostadsinbrott i föreningen och att det skett stöld 
av katalysator från en bil parkerad på vårt område. Vi påminner om grannsamverkan: var 
uppmärksamma på vem som rör sig i området och i husen, särskilt om du ser något 
misstänkt. Vi söker fortfarande kontaktperson för grannsamverkan till hus 3. Kom ihåg! 
Kontakta polisen vid misstanke om brott 114 14! 
• Som ett led i färdigställandet av OVK (obligatorisk ventilationskontroll) i vår förening, 
har luftflödet samtliga lägenheter blivit mätt. Det är vår förhoppning att Omnino och deras 
samarbetspartners snart ska kunna göra de sista justeringarna. 
• Som ett led i arbetet med vår utemiljö vill vi i styrelsen samla in medlemmarnas åsikter 
och idéer. Därför håller vi på att färdigställa en enkät om utemiljön som snart kommer 
att delas ut till alla. Vi skulle uppskatta att få in så många svar som möjligt. Ta tillfället i akt 
att dela med dig av din åsikt! 
 
Telefonnummer för kontakt med fastighetsskötsel och fastighetsförvaltning: 
Har något gått sönder i lägenheten eller huset? Ring för 
• felanmälan vardagar, dagtid (8–16): 026-14 55 80 (Triennium) 
   OBS de boende ansvarar själva för visst underhåll i lägenheten 
   Även epost: felanmalan@triennium.se 
• felanmälan övrig tid, jour för akuta fel: 010-442 30 00 (HSB Malmö jour) 
Behöver du hjälp med praktiska ärenden som nycklar, tagg, p-plats etc.? Kontakta 
förvaltningen, på telefon 010-442 30 00, även epost: eriksdal.forvaltningmalmo@hsb.se 
Om du behöver nå styrelsen, är dina kontaktvägar: 

styrelse@hsberiksdal.se, formuläret www.hsberiksdal.se/kontakta-oss/,  
telefon 0760-21 26 62 (tisdagar och torsdagar 17:00 – 18:00), 

en lapp till kontoret (källaren hus 5b) 
Problems understanding Swedish? This information concerns you too, so use whatever 
device you normally use to manage in Sweden! 


