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Årsmöte med god buffé 
Torsdagen den 26 april hölls årsstämman på Bällstabro 
värdshus. 34 av 62 bostadsrätter var representerade.  
Mötesordförande var även i år Bengt Hökervall från 
Bostadsrätterna.  
 

 
 
I slutet av mötet tackades Ellen Hultqvist och Monica 
Lüneberg för sitt fantastiska arbete på gården och Hans 
Jonsson för snöskottningen. Sedan kunde som vanligt 
en god buffé intas under trevliga former. 
 
Nya styrelsen 
Den nya styrelsen har konstituerat sig enligt följande: 
Leif Fagerberg, ordförande, Rökerigränd 3 
Sonja Sukarén, kassör, Rökerigränd 3 
Lotta Eriksson, sekreterare, Rökerigränd 9 
Christer Carlsson, ledamot, Rökerigränd 5 
Marlene Cedergren, ledamot, Rökerigränd 3 
Urban Nygren, suppleant, Rökerigränd 11 
Krister Wikström, suppleant, Rökerigränd 9 
 
Hjälp med vår vackra innergård  
Lördagen den 21 april var det vårstädning och vi har 
också haft en planteringsdag den 26 maj. Tack till alla 
som har hjälpt till! Trädgårdsgruppen behöver hjälp så 
ryck in när och om ni har möjlighet. Låt oss framför allt 
hjälpas åt att vattna och rensa i rabatterna nu under 
sommaren! All hjälp behövs och uppskattas av 
trädgårdsgruppen och styrelsen! 
 

 
Hissrenoveringen i 3:an 
Som alla vet kommer hissen i 3:an att totalrenoveras 
nu i juni. Arbetet inleds måndagen den 18 juni och 
beräknas vara klart fredagen den 6 juli.  
 
Renoveringen omfattar byte av styrsystem, hydraulik 
och mekaniska delar. På våningsplanen blir det nya 
anropstablåer och våningsvisare. Schaktdörr och 
dörrblad behålls men all elinstallation och annat i 
schakten byts ut, liksom alla kablar till hissrummet från 
hisskorgen.  
 
Hisskorgen behålls men inredningen och belysningen 
byts ut så att designen blir snyggare och modernare. 
Korgdörr och dörrblad, korgtablå och knappar byts ut.  
Talande våningsbesked liksom ljus- och ljusbesked 
ingår, i enlighet med nya regler. Hissväggarna blir ljust 
gröna och golvet marmorerat.  
  
Den nya dataskyddsförordningen, GDPR 
Sedan den 25 maj har Sverige en ny dataskydds-
förordning, som har ersatt den tidigare personuppgifts-
lagen. Den nya förordningen är en EU-lag och heter 
General Data Protection Regulation, GDPR. Den har 
kommit till för att få en harmonisering mellan EUs 
medlemsstater och ger ett ökat integritetsskydd.  
 
En personuppgift, enligt GDPR, är all data som enskilt 
eller i samband med andra uppgifter, kan spåras till en 
fysisk, nu levande, person - det vill säga namn, adress, 
personnummer, bild, ljudupptagning, fordons 
registreringsnummer, IP-nummer etc.  
 
Styrelsen har under våren förberett sig inför de nya 
reglerna och bland annat gått utbildning om GDPR, 
inventerat vilka personuppgifter vi har, varför vi har 
dem och hur de sparas. Ett personuppgiftsbiträdesavtal 
har dessutom tecknats med vår förvaltare, SBC. 
Bifogat Rökerinytt finns information om hur Brf 
Rökeriet hanterar personuppgifter samt en 
samtyckesblankett.  
Samtyckesblanketten bör fyllas i av alla och lämnas till 
någon i styrelsen. Det finns styrelseledamöter i port 3, 
5, 9 och 11! Tack på förhand! 
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Färre råttor sedan träd och buskage togs bort 
Vi kan berätta att det förekommer färre råttor 
i anslutning till vår fastighet just nu. Detta beror 
förmodligen på att buskaget ner mot tunnelbane- 
nedgången har tagits bort och att kyrkan har tagit  
bort fruktträden på prästgården, efter dialog  
med föreningen. Vi hoppas att den  
utvecklingen fortsätter!  
Kyrkan kommer att sätta nya träd och en ny  
häck, se information som anslagits. 
 

 
 
På Nybergs Torg är dock problemet med råttor  
mycket stort och styrelsen har därför varit i kontakt 
med Förvaltaren och bett dem att öka sina 
ansträngningar för att bekämpa problemet. 
 
Försäkringsfrågor 
I Brf Rökeriets försäkring, Bostadsrätterna/Protector, 
finns bland annat en kollektiv bostadsrättsförsäkring.  
Det innebär att vi själva inte behöver ha bostadsrätts-
tillägg på vår hemförsäkring.  
Ta kontakt med styrelsen om du undrar mer om 
försäkringen. 
 

 
 
Ovälkommet besök i garaget 
För en tid sedan hade vi påhälsning i garaget. Några 
roade sig med att krossa en bilruta, stjäla en back 
dricka och klippa sönder låset på en cykel. Det var 
sannolikt några personer som smugit sig in när dörren 
eller porten var öppen, eftersom det inte fanns några 
brytmärken.  
 
Var därför vaksam, oavsett om du går eller kör ut eller 
in i garaget, så att ingen slinker in efter dig. Meddela 
också styrelsen om du märker att någon av dörrarna 
eller garageporten krånglar. Och lämna förstås inget 
stöldbegärligt i bilen!  
 
Offentliga toaletter på Stationsgatan 
Ni kanske har läst i lokaltidningen att de befintliga 
offentliga toaletterna på Landsvägen ska flyttas till 
Stationsgatan, vid ”vår” t-banenedgång. Det kommer 
även att planteras magnolior och parkbänkarna 
kommer tillbaka. 
 
I april fick styrelsen en kopia på ett beslut om bygglov 
och startbesked för de offentliga toaletterna. Styrelsen 
överklagade direkt bygglovet hos Länsstyrelsen via 
stadsmiljö- och serviceförvaltningen i Sundbybergs 
stad. Länsstyrelsen har skickat bekräftelse på att vår 
överklagan kommit in.  
 
Tyvärr tror vi dock inte att överklagandet kommer att 
vinna gehör. Vi hoppas att våra farhågor om att det 
kan bli stökigt runt toaletterna och parkbänkarna inte 
ska besannas.  
 
Om det uppstår ordningsproblem och det känns 
otryggt får vi med gemensamma krafter kontakta 
staden och belysa detta.  
 
 
Ha en härlig sommar!  



 

 

                   

 

 

 

Information till medlem i Brf Rökeriet om behandling av personuppgifter  

De personuppgifter som du lämnat i samband med att du tecknat upplåtelseavtalet eller 
överlåtelseavtal och beviljats medlemskap i Brf Rökeriet 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.  

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.  
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Skriftligt samtycke om behandling av personuppgifter utöver de som 
föreningen måste föra enligt gällande lagstiftning.  

Brf Rökeriet, 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 och har laglig grund för enligt Artikel 6 i GDPR, är kontaktlistor med namn, 
e-postadresser och telefonnummer eller andra uppgifter såsom, bilder och namn i Rökerinytt eller på 
vår hemsida www.brfrokeriet.se. 

Personuppgifterna behandlas för att tillhandahålla relevant information till dig som medlem i 
föreningen. Uppgifterna kan också komma att användas för att den valberedning som eventuellt 
utsetts av stämman ska kunna fullgöra sin uppgift.  Personuppgifterna kommer i möjligaste mån att 
uppdateras och kompletteras över tid för att vara korrekta. Om uppgifterna ändras, var vänlig 
meddela styrelsen i föreningen. Personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt och kommer 
enbart vara åtkomliga för styrelsen.  

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 Rökeriet behandlar personuppgifter om mig i enlighet med ovanstående. 

Ort och datum   

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

Medlems namnunderskrift                                                       Medlems namnunderskrift  

  

.....................................................................                          ............................................................ 
Namnförtydligande                                                                    Namnförtydligande  

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

 
Efter påskrift lägges samtycket i någon av styrelsens brevlådor! 
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