
   

        Brf. Nio Längor                          

Till: Alla medlemmar i bostadsrättsföreningen Nio Längor 

Från: Styrelsen i Brf. Nio Längor/Astrid Eklund 

  Box 3083, 161 03 BROMMA (Org.nr 769601-5226)   

  www.niolangor.bostadsratterna.se       

Datum: 2018-05-24 (nr 3/2018)                                                 

  

Årsstämman 
Den 22 maj hölls årsstämman i Ljunglöfska slottets vackra lokaler! Det var 22 radhus 

representerade. Så fort protokollet från stämman är justerat, kommer det att finnas på 

föreningens hemsida. På stämman utsågs ny styrelse (se nedan). Stämman följde 

valberedningens förslag. Stämman beslutade också enhälligt att anta förslaget till 

ändring av stadgarna. Dessa kommer att registreras hos Bolagsverket och därefter 

läggas ut på hemsidan.  

 

GDPR - Information till medlemmar i Brf Nio Längor om 

personuppgiftsbehandling 
Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen (GDPR) att gälla. GDPR är 

en lag som alla företag, myndigheter och organisationer, även bostadsrättsföreningar, 

måste följa.  

 

Nya dataskyddsförordningen ställer högre krav än tidigare på information om vilka 

personuppgifter som förs, hur de hanteras och vem som har åtkomst till dem. Du har 

säkert redan fått mängder med information om detta från exempelvis din bank, 

kundklubbar du är medlem i, ditt elbolag eller SBC. Här informeras  medlemmarna i 

vår bostadsrättsförening om de personuppgifter som bostadsrättföreningen Nio Längor 

behöver föra. Informationen är uppdelad i  uppgifter som är lagreglerade (a) respektive 

uppgifter som brf kan komma att behandla utöver vad som är lagreglerat (b).    

 

a. Personuppgifter som bostadsrättföreningen Nio Längor behöver föra enligt lag: 

 

De personuppgifter som du lämnat i samband med att du tecknat upplåtelseavtal 

eller överlåtelseavtal och beviljats medlemskap i Brf kommer att behandlas i den 

utsträckning som behövs för att föreningen ska kunna fullgöra sina förpliktelser 

enligt gällande lagstiftning. Det kan gälla avisering av årsavgiften, att föra 

medlemsförteckning och lägenhetsförteckning 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 betalningsförsummelser och 

underlag för ombyggnation av bostadsrätten. Dessa sparas under den tid som är 

nödvändig för eventuella rättsliga anspråk, som längst tio år. Uppgifter 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. 
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Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till förening som 

bostadsrättsföreningen är medlem i och företag som bostadsrättsföreningen 

samarbetar med i sin 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 omfattning. 

Vid upprepade förfrågningar kan en avgift komma att tas ut. 

 

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

styrelsen. 

 

b. De personuppgifter som föreningen kan komma att behandla utöver de som 

föreningen måste föra enligt gällande lagstiftning är e-postadresser, telefon-

nummer eller andra uppgifter såsom parkeringskön, vilka som är längoansvariga, 

Grönagruppen-ansvariga eller kontaktpersoner för Grannsamverkan samt bilder på 

föreningens hemsida.  

 

Personuppgifterna behandlas för att tillhandahålla relevant information till dig som 

medlem i föreningen. Uppgifterna kan också komma att användas för att den 

valberedning som utsetts av stämman ska kunna fullgöra sin uppgift.  

 

På sista sidan i denna medlemsinformation finns en ”samtyckesmall” som 

föreningen använder för att inhämta samtycken från sina medlemmar att behandla 

personuppgifter utöver de som föreningen måste föra enligt lag. Tanken är att alla 

medlemmar enkelt ska kunna ge sitt samtycke genom att underteckna dokumentet 

och lämna det till styrelsen (lämnas till ordf, Astrid Eklund, Holbergsgatan 193). 

 

 

Med vänlig hälsning    
 

 STYRELSEN (fr.o.m. den 22 maj 2018) 

 

Ledamöter                               

Astrid Eklund                     Ordförande 

070-5700039  

astrid.eklund@comhem.se 

 

Emma Movitz                     Kassör   

emma.movitz@gmail.com 

 

Jonas Norén                         Sekreterare   

0703-572656 

jonas.noren@norcon.se 

 

Henryk Åkesson                  Ledamot   

070-5603003 

henryk.akesson@comhem.se 

 

Tobias Sjögren                      Ledamot  

tobias.a.sjogren@gmail.com 

 

Suppleanter  

          Sara Önfelt 

          Susanna Stubberöd 
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Skriftligt samtycke om behandling av personuppgifter utöver de 

som föreningen måste föra enligt gällande lagstiftning. 
 

Brf Nio Längor, nedan föreningen, följer Dataskyddsförordningen och annan gällande 

integritetslagstiftning. De personuppgifter som föreningen kan komma att behandla 

utöver de som föreningen måste föra enligt gällande lagstiftning är e-postadresser, 

telefonnummer eller andra uppgifter såsom parkeringskön, vilka som är 

längoansvariga, Grönagruppen-ansvariga och kontaktpersoner för Grannsamverkan 

samt bilder på föreningens hemsida.  

 

Personuppgifterna behandlas för att tillhandahålla relevant information till dig som 

medlem i föreningen. Uppgifterna kan också komma att användas för att den 

valberedning som utsetts av stämman ska kunna fullgöra sin uppgift. Personuppgifterna 

kommer i möjligaste mån att uppdateras och kompletteras över tid för att vara korrekta. 

För de fall uppgifterna ändras var vänlig meddela styrelsen i föreningen.  

 

Personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt och kommer enbart vara åtkomliga 

för styrelsen och de övriga medlemmarna. 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 omfattning. Vid upprepade förfrågningar kan en avgift 

komma att tas ut. Du kan också begära rättelse av de personuppgifter som behandlas 

eller begära att vissa av uppgifterna raderas. Du har rätt att skriftligen återkalla detta 

samtycke. Kontakta då styrelsen. 

 

Jag samtycker till att Brf Nio Längor behandlar personuppgifter om mig i enlighet med 

ovanstående. 

 

 

 

Ort och datum . . . . .. . . . .. . . . . . . . . .  . . . . . .  

 

 

 

Adress: . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  

 

 

 

Medlems namnunderskrift    Medlems namnunderskrift  

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

Namnförtydligande     Namnförtydligande  

 

 

 

. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . .. .    . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . .. . . .  

 

 

Den ifyllda blanketten lämnas till styrelsens ordförande (Astrid Eklund, 

Holbergsg.193) 


