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Stort tack för att ni återigen visade mig ert förtroende för ytterligare ett 
år som ordförande! Det är slitigt men otroligt kul och utmanande med 
arbetsuppgifter som spänner från allt mellan stora upphandlingar och att 
berätta för barnen vad som gäller på studsmattan. Högt och lågt i en salig 
blandning! 
 

Normalt sett brukar den här tiden på året vara lugn och ganska rofylld efter stämma och före semestrar 
men av någon anledning har styrelsen extremt mycket på sitt bord just nu som ni vet. Det är 
balkongerna, garagestädningen, alla förberedelser för de stambyten som drar i gång efter sommaren 
och vi har också en fuktbesiktning på ingång liksom vi har tagit fram en integritetspolicy som beskriver 
hur vi hanterar era personuppgifter i linje med nya dataskyddsförordningen, GDPR. Ja, ni hör ju. Det 
finns att göra! Det blir viktigt att ni alla tar del av den information som vi dels delar ut dels sätter upp i 
portarna, det är så vi i nuläget kommunicerar med er. 
 
När jag var yngre lovade jag mig själv att aldrig, aldrig bli en sur gubbe (eller s.k. ”klimakteriehäxa”). Nu, 
ett antal år senare, kan jag konstatera att det går sådär. Jag kommer på mig själv titt som tätt med att 
gå och grumsa över ostädade tvättmaskiner, ludd i torktumlarna, husbilar som tar flera gästparkeringar 
i anspråk, saker utanför grovsoporna som någon dumpat eller något annat som jag tycker att alla borde 
förstå hur man egentligen skulle göra med. Om ni har sett filmen ”En man som heter Ove” så begriper 
ni. Jag förstår ju att det aldrig kan bli perfekt men det verkar inte hjälpa ett dugg. Kanske ni kan hjälpa 
till? Ta undan luddet, parkera i backen med stora bilar, stänga era portar? Lite småsaker bara…  Jag 
lovar att inte skälla som en jämthund. Ja, apropå det ja. En dag kom jag in i tvättstugan och då var 
glasrutan till den stora tvättmaskinen pulveriserad. En sådan sak hade jag blivit superglad om jag fått 
veta av den som lämnade maskinen i dylikt skick. Tala om för oss när något blir fel, då vet vi vad som 
har hänt och kan vidta lämpliga åtgärder! Nu visste vi ingenting utom att maskinen var trasig och full 
med glas. Hjälp oss!  
 
Bara en grej till, vi har ett medlemsmöte 3 juni kl 3 då Lars Carlberg från Com Hem kommer hit för att 
berätta om det nya bredbandsavtalet och för att svara på era frågor om allt som kan tänkas kring detta. 
OM ni inte kan närvara men ändå har frågor får ni väldigt gärna maila styrelsen på info@rudboda-brf.se 
innan mötet så kan vi ta upp dem. 
 
Och som vanligt finns jag och delar av styrelsen i styrelserummet de flesta fredagar, kom och hälsa på! 
  
Må så gott så länge och använd solhatt  
 
Hälsningar Görel Malmström, ordförande (inte alls särskilt sur längre) 
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Små och Stora Nyheter från Rudboda brf 

Hej! 
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Aktuellt! 

 

Stämman 

Ordinarie årsstämma genomfördes den 3 maj i 
Rudboda skola. Knappt 70 personer var på 
plats.  
Styrelsen fick efter en jämn omröstning i 
uppdrag att undersöka förutsättningar och 
kostnader för att utreda frågan om individuell 
mätning och debitering (IMD) av vår 
vattenförbrukning per lägenhet. Stämman 
biföll med detta en motion från medlemmen 
Anette Holm. Styrelsen hade innan behandling 
av motionen ändrad sitt yrkande om avslag på 
motionens yrkande till att också vilja utreda 
frågan. Omröstningen skedde efter ett 
medlemsförslag om att avslå en utredning av 
frågan.  
Görel Malmström omvaldes som ordförande 
för ytterligare ett år. Nyvalda till styrelsen blev 
Sofia Bartholdsson och Alexander Sylwan. Vi 
får med det in ny kompetens och nyttiga 
erfarenheter av bland annat kommunal-
politiskt arbete (Sofia) och större 
upphandlingar (Alexander).  
Alla personval skedde enligt valberedningens 
förslag. Ny valberedning utgörs av; Irena 
Blute, Marianne Sjöberg och Peter Aullo 
(sammankallande). Protokollet läggs ut på 
hemsidan.  
 

Kör sakta och varsamt i 

området!  

 
Gångfartsskyltarna innebär att alla måste köra 
på de gåendes och inte minst på barnens 
villkor. Ta till er och berätta gärna för 
besökare och leverantörer/hantverkare vad 
som gäller. Parkera inte i området annat än 
för snabb i- och urlastning (ska vara synlig 
aktivitet vid bilen) Detta gäller i hela området 
utan undantag! 

 

Rensning av växtlighet  

Efter en syn av vår trädgård tillsammans med 
Lidingö trädgårdscenter har vi beslutat att 
rensa ut en del sly och självsådda träd som 

brett ut sig här och var. Tidpunkt för detta är 
ännu ej bestämt. 
 

Stambytet 

En första omgång av stambyten påbörjas i 
mitten av augusti och omfattar 20 lägenheter. 
Universalbyggen AB blir entreprenör för dessa 
arbeten. Mer information om arbetet och om 
den utställning som etableras i 
föreningslokalen kommer löpande. De som 
berörs i den första omgången kommer att 
bjudas in till särskild information före 
sommaren, bland annat för att påbörja sina 
tillval. 
 

Byte av balkongpaneler 

Arbetet har påbörjats. En preliminär ordning 
och tidplan kommer att anslås i portarna som 
omfattas av arbetet före utgången av augusti. 
Tidplanen ska då också finnas på hemsidan. 

 

Ny Dataskyddsförordning 

Den 25 maj börjar en ny förordning (GDPR, 
beslutad av EU) att gälla. Förordningens syfte 
är att skydda vår integritet när 
personuppgifter behandlas och lagras (gäller 
såväl elektronisk som manuell hantering). 
Styrelsen har skrivit fram en preliminär 
Integritets-policy som redogör för var 
bostadsrättsföreningen registrerar 
personuppgifter (alla uppgifter som kan 
knytas till en nu levande person). Policyn 
redogör också för hur och i vilket syfte som 
personuppgifter hanteras och lagras. I enlighet 
med den nya förordningen har alla enskilda 
rätt att få veta vilka personuppgifter 
föreningen hanterar/lagrar om dem.  
I vissa fall kan personuppgifter strykas på 
begäran av den enskilde. Det gäller dock inte 
uppgifter som föreningen enligt lag är skyldig 
att hålla (exempelvis medlems- och 
lägenhetsförteckning). I andra fall kan en 
strykning av personuppgifter innebära att man 
inte längre har tillgång till vissa 
utrymmen/tjänster (gäller exempelvis för 
systemet med låstaggar/brickor). 
När ni lämnar kontaktuppgifter som 
telefonnummer och e-postadress medger ni 



att dessa uppgifter sparas så länge ni är 
boende inom föreningen. Om ni inte vill att vi 
sparar telefonnummer och/eller e-
postadresser måste ni meddela oss det.  
Styrelsen har påbörjat ett arbete med att 
gallra äldre personuppgifter ur manuella 
register och sparade handlingar. Integritets-
policyn finns snart på hemsidan och kan fås 
utskriven. 
 

Föreningen byter namn  

till Bostadsrättsföreningen Lojohöjden. 
Enligt ett andra stämmobeslut vid en 
extrastämma i februari beslöts att föreningens 
namn ska vara Brf Lojohöjden. 
Namnändringen genomförs nu successivt och 
kommer att vara fullt genomförd till 
månadsskiftet juni/juli. För alla boende 
innebär det ingen förändring annat än vid 
vissa myndighetskontakter och vid 
försäljningar. Föreningen är samma juridiska 
person som tidigare. Våra adresser Lojovägen 
1-77 är de samma som tidigare. Hemsidan 
och e-posten kommer att ändras till www.brf-
lojohojden.se respektive info@brf-
lojohojden.se och för felanmälan till 
fastighet@brf-lojohojden.se. Den nuvarande 
hemsidan och e-posten kommer fortsatt att 
fungera fram till 1/10 2018. Kontrakt på förråd 
och p-platser kommer att gälla som tidigare. 
Dokument på hemsidan som skapats före 
namnbytet kommer fortfarande att innehålla 
namnet Rudboda Brf.  

 

Bredband till alla 

Som tidigare meddelats har styrelsen utvidgat 
gruppavtalet med Com Hem till att också 
omfatta bredband. Från och med den 1/8 har 
alla lägenheter tillgång till Com Hems 
bredband med en hastighet av 100 Mb/sek. 
Bredbandet ingår då i månadsavgiften. Som 
boende behöver vi inte göra något för att 
detta ska fungera. Alla som inte redan har en 
router kommer att få en av Com Hem.  
Mer information kommer att ges på ett 
medlemsmöte den 3 juni klockan 15.00 när 
Com Hem redogör för avtalets olika delar och 
vad som gäller.  

Ändringen påverkar inte tv-utbudet. Missa 
inte medlemsmötet om du har frågor eller 
bara är nyfiken. 
 

Garagestädningen 

Som tidigare meddelats kommer garaget att 
städas den 11-13 juni - allt måste då plockas 
ut ur era garageboxar (städningen sker med 
högtrycksspolning). Ordningen är att det övre 
planet städas den 11 juni, mellanplanet den 
12 juni och det nedre planet städas den 13 
juni. Viss möjlighet att tillfälligt (den aktuella 
dagen för varje plan) förvara prylar som inte 
ryms i er bil eller hemma kommer att erbjudas 
i två containrar som ställs upp vid 
flaggstången från 5 juni.  
Med start den 1 juni kommer det också att 
finnas möjlighet att kasta prylar (ej elektronik 
eller färg/kemikalier) i en container för 
grovsopor. All p-bevakning ställs in från den 
10 juni till den 13 juni. Har ni en p-plats ni inte 
behöver använda de aktuella dagarna, sätt 
gärna upp en lapp vid platsen med besked att 
det är en ledig plats. För att klara denna 
"övning" måste vi alla hjälpas åt. Ni kan INTE 
under denna period låta er bil uppta p-plats på 
gästparkeringen mer än då ert garageplan 
berörs!  
 

Om information till medlemmar 

och boende 

Vi vet att många vill ha information via e-post 
eller sms i stället för skriftligen i postlåda och 
trapphus. Styrelsen kommer att gå ut med 
information under året till er som vill ha 
informationen med e-post eller via sms. Dock 
gäller enligt ordningsregler som en stämma 
har beslutat om att ni betraktas ha fått 
information om den lämnats i er postlåda eller 
anslagits på tavlan i trapphusen. Innan annat 
beslutats är ni alltså skyldiga att ta del av 
föreningsinformation som lämnas i postlådan 
eller anslagits i trapphusen. Att ta del av 
föreningsinformation är ett åtagande om man 
valt att bo i en bostadsrättsförening. Vi är alla 
föreningen med ett kollektivt ansvar för drift, 
underhåll, ordningsregler med mera! 
 



När ni ska bygga om eller 

renovera 

Den som planerar ett mer omfattande 
renoveringsarbete måste anmäla detta till 
styrelsen och ge grannarna information innan 
arbetet påbörjas. Rör arbetet ventilation 
och/eller vatten och avlopp krävs det ett 
godkännande från styrelsen innan arbetet 
påbörjas. Vare sig ni är nyinflyttade eller inte 
gäller det att ni ska ha ett godkännande innan 
ni börjar. 
 

Aktuellt de kommande 

månaderna 

 Balkongpaneler byts på övre plan - se 
löpande information 

 Garagestädningen - se anslag i 
trapphusen och på hemsidan 

 Våtrumsbesiktningar - se löpande 
information 

 Bredband till alla - kom på 
medlemsmöte den 3 juni 

 Inför stambyte - en utställning 
etableras i föreningslokalen i början av 
juni 

 Grillning och pub i slutet av augusti - 
boka söndag den 26 augusti 

 

 

Gräsmattor och andra 

gemensamma ytor  

 
Alla gemensamma ytor är till för oss alla! Ha 
picknick, spela spel, lek med boll eller vad ni 
vill - grönytorna, bänkborden, bouleplanen 
och lekytorna är våra gemensamma tillgångar.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
  

Rudboda Bostadsrättsförening 
Lojovägen 44, 181 47 Lidingö, 072-252 36 49 (fastighetsskötare), 070-765 53 24 (styrelsen) 

info@rudboda-brf.se 

                    www.rudboda-brf.se 

 

Medlemsmöte söndag den 3 juni 

 

Alla är varmt välkomna till medlemsmöte söndag den 3 juni klockan 15.00 i 
föreningslokalen, Lojovägen 44. 

 
Vi gästas av Lars Carlberg från Com Hem och ägnar hela mötet åt det kommande 

avtalet om bredband.  
Kom och ställ era frågor! 

 
Kaffe med dopp och trevliga grannar blir det också förstås. 

 
 


