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PERSONUPPGIFTSPOLICY - GDPR 

I maj 2018 trädde nya regler om personuppgifter (GDPR) i kraft i Sverige och EU. 

Syftet med de nya reglerna är att stärka den enskilda personens skydd när 

personuppgifter behandlas. De nya reglerna innehåller bestämmelser om vilka 

uppgifter som får behandlas och när, individens rätt till information om sådan 

behandling, möjligheten att få felaktiga uppgifter rättade eller till och med raderade, 

begräsningar av direktmarknadsföring m.m. 

 

HSB värnar alltid om din integritet och säkerhet. Vi arbetar aktivt för att säkerställa att 

de personuppgifter som måste behandlas i vår verksamhet behandlas på ett säkert och 

tryggt sätt. 

 

Vad är en personuppgift? Det är alla sorters uppgifter som kan kopplas samman med 

en enskild person. Det spelar ingen roll om det är ett namn eller om det är någon annan 

uppgift, så länge uppgiften direkt eller indirekt kan kopplas samman med dig. Det kan 

exempelvis vara ett medlems- eller telefonnummer. HSB behandlar personuppgifter 

för att administrera medlemskapet, uppfylla rättsliga skyldigheter för att hålla 

medlems- och lägenhetsförteckning, hantera störningsärenden, skötsel av 

gemensamma utrymmen, administration av lägenhetsnycklar och larm samt 

ekonomisk förvaltning. HSB behandlar aldrig dina personuppgifter om det inte är 

tillåtet. Vi behandlar inte heller personuppgifter i större omfattning än vad som krävs i 

respektive fall. 

 

Dina personuppgifter behandlas i allt väsentligt av HSB, men i vissa fall kan externa 

leverantörer behöva behandla uppgifterna. Om så blir aktuellt, säkerställer HSB alltid 

att även leverantörens behandling är säker. 

 

Du hittar detaljerad information om hur HSB behandlar personuppgifter på vår 

hemsida, http://www.hsb.se/goteborg/backebol under rubriken Om föreningen. 

 

Om du har några frågor rörande detta kan du alltid kontakta styrelsen. 
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FASADPROJEKTET 

Styrelsen arbetar hårt med att färdigställa förfrågningsunderlaget som utgör grunden 

för de anbud som entreprenörerna lämnar. Många konsulter har varit involverade och 

utrett allt från brandskydd, ventilation till beräkningar på befintlig konstruktion med 

mera. Eftersom det är viktigt att arbetet utförs på klokast sätt har styrelsen fått göra 

omtag i en del frågor. 

 

Efter arkitektens förslag har styrelsen beslutat att tvättstugornas fasader kläs i träpanel 

och får färgersättning i dovt blått, rött och grönt. I grundprojekteringen fanns också 

förslag på installation av solcellspaneler på hustaken men det är i dagsläget oklart om 

det är en åtgärd som går att försvara ekonomiskt. Utredning av hustaken har nämligen 

visat att det är tveksamt om nuvarande takkonstruktion klarar av den ökade 

belastningen. Tråkigt tycker styrelsen då vi vill göra HSB brf Bäckebol till en mer 

klimatsmart bostadsrättsförening! Processen löper vidare och som vanligt håller vi er 

informerade.  

 

AVGIFTSHÖJNING 

Styresen beslutade vid budgetmötet att höja årsavgiften med 3 % fr.o.m. 1 januari 

2019. Orsaken är det kommande fasadprojektet. 

 

TRAPPHUS OCH LOFTGÅNGAR ÄR UTRYMNINGSVÄGAR 

Styrelsen vill återigen påminna om att det inte är tillåtet att förvara eller ställa saker i 

trapphus eller på loftgångar. Såväl trapphus som loftgångar är utrymningsvägar vid 

brand och den enda vägen ut för många boende. Vid händelse av brand är det mycket 

allvarligt om utrymningsvägarna är blockerade. Saker som placeras i trapphus eller på 

loftgångar kommer därför regelbundet att forslas bort. 

 

MOTIONER – ETT SÄTT ATT PÅVERKA 

En motion är ett sätt för varje medlem att på årsstämman ta upp frågor som berör alla 

i föreningen. Till exempel om det är något du vill förändra. Frågor som kan ställas 

direkt till styrelsen och där styrelsen utan stämmobeslut kan förändra eller 

åtgärda olika problem/frågor ställs direkt till styrelsen under det löpande året. En 

motion ska innehålla ett ämne och ett yrkande samt vara undertecknad.  

 Skriv tydligt vad ärendet handlar om och vad du önskar. 

 Avsluta motionen med att i en ATT-sats föreslå en förändring som DU tycker 

att stämman ska ta beslut om, till exempel: av denna anledning vill JAG ATT 

stämman beslutar... 

 Skriv under motionen med ditt namn, adress och lägenhetsnummer. 

 Posta, mejla eller lämna personligen in din motion till styrelseexpeditionen på 

Cederflychts gata 13 B senast den 31 januari 2018. 

 

Glöm inte att släcka de levande ljusen innan du går hemifrån! 
 

God jul och gott nytt år önskar styrelsen! 


