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Medlemsinformation 

Hus 
nr 

«Hus» 

Brf Forsgården 
2018-06-06 

2018-06-05, 00:00 

Avstängning vatten 
Måndagen den 11 juni mellan ca kl 9 till 11 kommer vi att stänga av vattnet. 

Anledning är att kranen som sitter i anslutning till vattenmätaren i ett av våra 
hus måste bytas. För att göra det måste områdets huvudvattenkran stängas. 
 

 

2018-05-27, 22:15 

Så behandlar vi dina personuppgifter i föreningen 
Med början den 25 maj 2018 gäller den nya dataskyddsförordningen GDPR 
(General Data Protection Regulation) i hela EU. 

Syftet är att stärka skyddet för personer vid hantering av personuppgifter. 

De personuppgifter som du lämnat i samband med att du tecknat upplåtelse-
avtal eller överlåtelseavtal och beviljats medlemskap i Brf Forsgården kommer 
att behandlas i den utsträckning som behövs för att föreningen ska kunna full-
göra sina förpliktelser enligt gällande lagstiftning. 

Det kan gälla avisering av månadsavgiften, att föra medlemsförteckning och lä-
genhetsförteckning och annat som hör till den löpande förvaltningen. 

Även personuppgifter som inhämtas under tiden du bor i föreningen kan 
komma att behandlas, såsom exempelvis uppgifter om betalningsförsummel-
ser och underlag för ombyggnation av bostadsrätten. Dessa sparas under den 
tid som är nödvändig för eventuella rättsliga anspråk, som längst tio år. Uppgif-
ter i samband med störningar i boendet sparas som längst i tio år eller tills att 
bostadsrätten övergår till annan medlem, och kommer därefter raderas eller 
avidentifieras. 

Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till förening som vi är 
medlem i och företag som vi samarbetar med i vår fastighetsförvaltning. 

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas 
och hur de behandlas. Detta får du utan kostnad om begäran sker i rimlig om-
fattning. Vid upprepade förfrågningar kan en avgift komma att tas ut. 

Du kan också begära rättelse av de personuppgifter som behandlas. Kontakta 
då styrelsen. 

 

2018-06-03, 20:45 

Grannsamverkan 
Med anledning av att dataskyddsförordningen GDPR trädde i kraft den 25 maj 
har vi fått detta mejl från Polisens och kommunens kontaktpersoner. 

Hej, 

Här kommer ytterligare information om den nya dataskyddsförordningen 
(GDPR) som infaller 25 maj i Sverige. 

 Hela metoden grannsamverkan grundar sig i att dela uppgifter mellan 
varandra för att kunna kommunicera, samverka och sprida information på 
bästa sätt. Att vara med är också helt frivilligt och personen lämnar därmed 
ifrån sig de uppgifter som är nödvändiga i avseende att delta i grannsamverkan 
och kunna få information. 
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Nu har vi gjort om mallen för kontaktlistan så att den täcker in ett samtycke för 
de som väljer att vara med grannsamverkan. Det behövs endast ett muntligt 
samtycke från era grannar att ni lagrar de uppgifter som redan är insamlade. 
Om ni vill ha ett skriftligt godkännande kan ni fylla i den nya mallen. Se bifogad 
kontaktlista.  

Är det någon av er kontaktombud som inte vill att vi längre lagrar era kontakt-
uppgifter i syfte grannsamverkan ber vi er vänligen kontakta oss.  

Har ni övriga frågor som rör GDPR får ni gärna höra av er eller läsa mer på  
Datainspektionen.  

Med vänliga hälsningar Ann Rönnäng och Jonas Nyman 
 

Så här gör du för att (fortsätta) medverka i Grannsamverkan 

Grannsamverkan är ett viktigt instrument för att förhindra och försvåra inbrott 
och skadegörelse.  Styrelsen rekommenderar alla i föreningen att delta. Det 
gör du genom att lämna bifogad svarstalong i föreningens brevlåda. 

Genom att du lämnar talongen samtycker du till att ditt namn och adress får 
lagras hos kommunen och Polisen i syfte att användas i Grannsamverkan. 

 

2018-05-16, 16:00 

Bredbandsbolaget 
Telenor och Bredbandsbolaget går samman i Telenor. 

Får du problem med TV gäller nu felanmälan på telefon 020 – 222 222. Samma 
telefonnummer gäller samtliga tidigare tjänster från Bredbandsbolaget, även 
fakturafrågor och beställningar. 

Du kan läsa mer på föreningens webbplats 
 

2018-05-14, 18:15 

Ny gräsklippare 
Vi har köpt en ny gräsklippare som ersätter den gamla som gått sönder. 

Det är en eldriven "svävare", en Flymo, som står i redskapsboden 

 
 

  

önskar vi i styrelsen 
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    2018-06-06 

 
 
 
Grannsamverkan 
Jag vill gärna (fortsätta) delta i Grannsamverkan och godkänner att Brf  
Forsgården lämnar ut mitt namn och min adress till Polisen och kommunen i 
syfte att användas i Grannsamverkan. Om du inte vill godkänna behöver du 
inte göra något. 

 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(Din signatur) 
 
«Namn» 
«Adress» 
 
Lämna talongen i föreningens brevlåda vid soprum 3 före den 1 juli 2018 
 


