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Grovsophämtning 19-20 maj 
Två containrar kommer att placeras i anslutning till Bolindervägen, 
mellan länga 3 & 5 och vid gaveln till länga 15. Passa på att lämna 
t.ex. lämna trasiga eller utslitna möbler, leksaker , cyklar, barnvagnar 
och prylar som inte får läggas i sopkärlen. 
 
Men, du får inte lämna byggavfall från pågående ombyggnationer, 
trädgårdsavfall, farligt avfall, elavfall, bildäck eller andra bildelar i 
containrarna. Om otillåtet avfall påträffas i containrarna kan 
föreningen tvingas betala en särskild sorteringsavgift. 
 
 
GDPR – Ny datalagstiftning 
Snart träder en ny förordning om lagring av personuppgifter i kraft 
och det kan därför vara på sin plats att informera om vilka register 
som förs av Bolinderbyn och hur man kan få reda på vilka uppgifter 
som lagras: 
1. Föreningen har en medlemsförteckning som sköts av Fastum. I 

den finns namn, personnummer, lägenhetsuppgifter samt 
uppgifter om pantsättningar. Syftet är att hålla reda på ägande- 
och låneförhållanden, något som föreningen enligt lag måste föra 
register över. Utdrag ur detta register kan fås genom att kontakta 
Fastum. 

2. Styrelsen har också en enklare medlemsmatrikel där namn, 
adress, lägenhetsbeteckning, fastighetsbeteckning samt p-
plats(er) är noterade. Syftet med denna är att kunna administrera 
p-platserna och även att kunna göra adresserade utskick. Utdrag 
ur denna matrikel kan fås av styrelsen. 

 



 

Postlådor 
 

Styrelsen har 
kämpat länge 
och väl med 
Postnord om 
placeringen av 
våra postlådor 
men tyvärr inte kommit 
någonvart. För att inte riskera 
utdelningsstopp kommer vi därför 
att tvingas bita i det sura äpplet 
och bygga lådsamlingar längs 
gångvägarna vid ingången från 
Bolindervägen.  Lådsam-lingarna 
kommer att placeras med början 
vid fastighetsgränsen son går ca 
1,5 m in från slutet av trottoaren. 
De nuvarande lådorna flyttas till 
de nya lådsamlingarna, styrelsen 
bedömer att det skulle vara svårt 
att tillgodose allas önskemål vad 
gäller lådor och dessutom skulle 
en helt ny nyckelproblematik 
uppstå. Vill man byta låda är det 
OK men den ska då passa in bland 
de andra, dvs vara svart och inte 
gigantisk. 
 
Styrelsen beklagar utgången av 
detta ärende, tyvärr verkar det 
som om samhällstjänsterna bara 
blir sämre och sämre. 
 

Städtider i tvättstugan 
Vissa tider i 
veckan städas 
tvättstugan och 
den är under 
dessa tider inte 
bokningsbar. 
Självklart ska 
man då inte 
smita in med en tvätt, det stör 
städaren och dessutom kan inte 
maski-nerna göras rent som det 
är tänkt. Vi kommer dessutom 
börja köra maskinerna på 90° 
med jämna mellanrum för att 
döda eventuell tillväxt i 
maskinerna, om maskinerna 
används av medlemmar på 
städtiden fungerar detta inte. 
 
Kalender 
19-20 maj – grovsophämtning 
11 juni – nästa styrelsemöte 
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