Information från Bergsbrunna Egnahemsförening
Vårt Bergsbrunna (BERGSBRUNNA EGNAHEMSFÖRENING) är en gammal
förening som arbetar för att Bergsbrunna och Uppsävja ska förbli lugnt,
tryggt och barnvänligt samt även utvecklas för att passa både unga och
seniora invånare.
I stadgarna § 1. Kan man läsa att ”Föreningen har till uppgift att tillvarata
medlemmarnas gemensamma intressen vad gäller boendet inom området t ex
i frågor som rör stadsplaner, fritidsområden, gemensamma anläggningar
eller andra servicefrågor”.
Föreningen är därför väldigt aktiv i stadsplanefrågor som berör området,
och arbetar även tätt tillsammans med Vägföreningen för att, exempelvis,
säkerställa bra anpassade busslinjer & hållplatser för området.
Vi välkomnar nya medlemmar för att säkerställa vår gemensamma styrka.
Om ni medlemmar ger tips och åsikter (styrelsenBEHF@hotmail.com) kan
vi arbeta med de frågor alla vi boende anser vara viktigast.
För föreningens medlemmar finns en Facebookgrupp (Vårt Bergsbrunna)
som är den kanal vi använder för snabb information. Utveckling av denna
kanal sker kontinuerligt. Idag är vi > 260 följare här.
Föreningen började under 2018 att förbereda för ett nytt system för att
snabbare kunna kommunicera med medlemmarna digitalt. Detta minskar
kostnader samt miljöpåverkan.
Tillsammans med detta meddelade finns ett dokument som vi önskar att ni
fyller i och lämnar till oss. Föreningens GDPR-policy för hantering av
personuppgifter finns att läsa på vår hemsida www.bergsbrunna.com
Årsavgiften Bergsbrunna Egnahemsförening för 2019 är på 50kr per
hushåll och för 2020 är den på 100kr (totalt 150kr). Detta betalar ni till
föreningens bankgiro som är 156-2271. Glöm inte att ange namn,
adress och helst även mailadress
Vi önskar att du/ni fyller i bifogat formulär så att vi kan få en aktuell
boendeförteckning vilken vi alla kan ha nytta av till god gemenskap.
Det förra utskicket kom tyvärr ut för sent och saknade flera
svarsbrevlådor men Du som tidigare fyll i formuläret på baksidan
behöver inte lämna in det igen om uppgifterna är oförändrade.
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Uppdaterad boendeinfo
Hej Bergsbrunnabor!
Vårt Bergsbrunna (Bergsbrunna egnahemsförening) planerar att ge ut en ny katalog “Vi som
bor i Bergsbrunna och Uppsävja” under 2020. Upplägget är detsamma som i den nuvarande
utgåvan, dvs på varje adress anges boende med telefonnummer, e-mailadress(er). Katalogen
delas sedan ut till alla i digitalt format och till dem som så önskar även i pappersformat.
Enligt GDPR-lagen behövs ditt tillstånd att publicera information. Genom att skriva under
och lämna in denna blankett anses Du ha gett detta tillstånd. Data i digital form kommer att
lagras av Egnahemsföreningens dataansvarige och kommer inte att göras tillgänglig på
annat sätt eller delges annan part. Mer om Egnahemsföreningens datapolicy finns på
föreningens hemsida www.bergsbrunna.com.
Vänligen TEXTA när ny fyller i nedanstående vita fält
Namn på personer i hushållet

Telefon/mobil: e-mailadress

@

1
2
3
4
5
6
Önskas kommunikation från BEHF

Ringa in önskat alternativ nedan

Via email?

JA / NEJ

Via sms?

JA / NEJ

Via papper i brevlådan?

JA / NEJ

Jag godkänner att dessa uppgifter hanteras i föreningens
medlemsregister

JA / NEJ

Jag godkänner att publicering av uppgifter enligt ovan i
telefonkatalogen ”Vi i Bergsbrunna och Uppsävja”

JA / NEJ

Gatunamn

Nr

Underskrift

Datum

Lämna denna blankett i någon av följande brevlådor (Bergsbrunna Villaväg 4, 21 A
eller 29A, Falkvägen 20, Fiskgjusevägen 1, Gläntvägen 17, Hartrajet 2, Hultvägen 5A,
Nyckelaxet 33, Kristinavägen 1, Skogsvägen 28) senast 2019-12-31
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