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Lite nyheter inför sommaren!  
 

1. Soprummet är semesterstängt viss tid 
2. Styrelsen inte på plats hela sommaren 
3. GDPR och Svea Ett 
4. Brandskyddsinformation 
 

1. Soprummet är sommarstängt viss tid 
Soprummet kommer att vara stängt från måndagen den 11 juni till 
måndagen den 13 augusti. Under denna tid hänvisas till 
återvinnningen vid ICA Maxi eller Görväln. Små plastförpackningar 
kan kastas i sopsugen på gården. 
 

2. Styrelsen inte på plats hela sommaren 
Var beredd på att mejl-ärenden till styrelsen kan ta betydligt längre tid 
att hantera under juni-augusti. 
 

3. GDPR och Svea Ett 
GDPR handlar om hur vi som förening skall hantera personuppgifter. 
GDPR kan anses vara en EU-lag som alla företag, föreningar måste 
följa. På nästa sida av detta blad finns styrelsens beskrivning av 
hanteringen av GDPR. 
 

4. Brandskyddsinformation 
Inom kort kommer brandskyddsinformation att delas ut i alla 
postboxar och även finnas på webb. 
 

/Glad sommar önskar styrelsen. 
 
This text in english is available on the webb www.sveaett.se. Use 
“Translate to English” and then “Board” and “submitted info sheet”  
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GDPR och Svea Ett 

Den 25 maj börjar en ny förordning att gälla för alla företag, föreningar mm inom EU. 

Förordningen heter GDPR (General Data Protection Regulation, på svenska 

“Dataskyddsförordningen”). Förordningen bestämmer hur personuppgifter får (resp. 

inte får) hanteras.  

 

Personuppgifter är allt som direkt eller indirekt pekar på en nu levande person, tex 

namn, adress, personnummer, mejladress, bild. 

 

GDPR behandlar även upplysningar om till vilka personuppgifter får lämnas. Tex. 

lämnar vi ju löpande uppgifter till SBC för avgifts-/hyreshantering. 

 

Svea Ett vill värna om våra medlemmars/hyresgästers säkerhet även när det gäller 

personuppgifter. 

 

GDPR innehåller många specialfall som kan ge oss rätten att hantera 

personuppgifter: T.ex: 

Gällande avtal T.ex. bostadsrättsavtal, avtal om parkering. 

Intresseavvägning där medlemmarnas berättiga intresse väger tyngre än rätten till 

integritet. 

Resultat av journalistiskt och konstnärligt skapande. 

Samtycke från en enskild att lagra personuppgifter för ett visst ändamål. 

 

Detta har medfört att vi fått tolkningsproblem när det gäller tex lagring av 

mejladresser, vad som får visas på webb och i informationsblad. Vi inväntar därför 

information om tolkning/användning av GDPR från vår branchorganisation. 

 

Tyvärr är den inte klar till 25 maj. Fram till dess vi får denna tolkning kommer vi att 

göra vårt bästa för att leva upp till GDPR trots frånvaro av tolkning. 

 

Vi arbetar på en personuppgiftspolicy som för Svea Ett beskriver alla behövliga 

tolkningar av GDPR och även en förteckning på vilka personuppgifter vi spar och 

varför. GDPR kräver att det utses en personuppgiftsansvarig. Tillsvidare är det 

styrelsen som är personuppgiftsansvarig.  

 

Det finns mycket skrivet om GDPR på internet: 

– Datainspektionen: www.datainspektionen.se 

/Styrelsen 


