Sjöbrisens Samfällighetsförening Sollentuna

En riktigt skön sommar!
önskar styrelsen och vill samtidigt passa på att lämna lite information.
Bilkörning i området
Under de senaste åren har problem med bilkörning och parkering av bilar inom Sjöbrisen
ökat markant, vilket lett till en försämrad närmiljö för främst områdets barn då de konstant
riskerar att möta motordriven trafik i sin vardag med alla de risker som detta medför.
Styrelsen kommer i ett första steg förbättra säkerheten med permanenta farthinder efter
sommaren. Styrelsen vill med detta uppmana till att begränsa bilanvändandet inom området i
så stor utsträckning som det går.
GDPR
Från och med den 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen (GDPR) som lag i alla EU:s
medlemsländer. I Sverige ersätts därmed personuppgiftslagen (PUL) av EU-förordningen.
Samfällighetsföreningar hanterar personuppgifter och betraktas i såväl PUL som GDPR som
personuppgiftsansvariga och ska alltså efter dataskyddsförordningens ikraftträdande iaktta
de nya bestämmelserna.
Styrelsen kommer under hösten dela ut mer detaljerad information om vad detta innebär i
praktiken samt redovisa vad som gjorts för att efterleva den nya förordningen.
Efter deltagande i utbildning gällande GDPR som hållits av jurister från Villaägarna har
styrelsen valt att ta bort alla protokoll från hemsidan. Detta har, vad styrelsen förstått, gjort att
ett antal medlemmar har reagerat. Styrelsen kan helt säkert vara bättre på att informera men
vi vill försäkra alla om att vi inte har för avsikt att undanhålla information.
Villaägarnas jurister avråder från att styrelseprotokoll är offentlig för någon annan än
styrelsen. I vår förening har vi ändå valt att offentliggöra protokollen. Anledningen till att
protokollen tillfälligtvis är bortplockade är att styrelsen har beslutat byta plattform för
hemsidan. Vi kommer då få möjlighet att ha olika behörighetsnivåer vilket i sin tur innebär att
vi kommer kunna lägga upp protokoll så att enbart medlemmar kan läsa protokollen men att
vi inte publicerar dessa offentligt utanför föreningen.
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Bevattning av områdets gemensamma rabatter
Ifall det blir en varm sommar kanske vattning av våra gemensamma rabatter bli nödvändig.
Bor du i närheten av en rabatt och vattnar dina egna planteringar vore vi tacksamma om du
även vattnar i våra gemensamma rabatter. Slang för bevattning ligger i rabatterna.
Klippning av häckar som skymmer sikten
Vi vill påminna samtliga medlemmar (främst i 60-området) att häckar som skymmer sikten
måste klippas ner för att undvika olyckor. Mer information finns på Sollentuna kommuns
hemsida: https://www.sollentuna.se/sv/bygga-bo--miljo/fliklank-bygga-bo--miljo/Klipp-hacken--du-kan-radda-liv/?id=10203
Ni som har lyktstolpar i era häckar/planteringar ber vi att klippa rent runt dessa för att
service/lampbyte ska kunna vara möjligt.
Sommar- och semester tider – håll tjuven borta
Tänk på att göra det svårt för tjuvarna om ni åker bort. Prata gärna med grannarna så att de
vet när ni är borta och ni vet när de är borta. För tips på hur man kan förebygga inbrott, se
t ex på www.sjobrisen.com under rubriken ”Att bo här” och ”Grannsamverkan”.
Vill du ha löpande information om grannsamverkan anmäl ditt intresse till
grannsamverkan@sjobrisen.com
Faktura via e-post
Vi vill påminna er, som betalar samfällighetsavgiften via faktura 2 gånger per år, att göra en
insats för miljön och underlätta vår administration genom att få utskick av faktura via e-post.
Anmälan om detta skickas till henry.eivarsson@sjobrisen.com.
Tack på förhand!

Med önskan om en riktigt skön sommar!
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