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Infoblad nr 1 2017 

Ny styrelse 2017 

 

BRF Huggarens nya styrelse träffades för 

första gången i februari. Ny ordförande är 

Brian Petersen, vice ordförande är Tomas 

Nilsson och sekreterare är Daniel Svärd. 

Lewis Lebolt är ansvarig för fritids- och 

studieverksamhet. Ben Brunström är ledamot 

och Suzanne Elgström och Tobias Andersson 

suppleanter. Behöver du komma i kontakt med 

styrelsen gör du det enklast genom att maila 

styrelsen@huggaren.com eller komma och 

besöka oss. Vi finns på plats mellan klockan 

17.00-18.00 den första tisdagen i månaden. Du 

kan också skriva brev och lägga i 

föreningslokalen om du inte har tillgång till e-

post. 

Styrelsen ser fram emot ett nytt spännande 

verksamhetsår! 

 

Telefonnummer för felanmälan och 

störningar 

I varje trappuppgång finns telefonnummer till 

fastighetsskötare och fastighetsförvaltare samt 

om du har ett aktuärende.  

På anslagstavlorna i trappuppgångarna anslås 

även annan information till föreningens 

medlemmar. 

 

Fastighetsförvaltare 

Hej, mitt namn är Terese Jönsson 

och är fastighetsförvaltare anställd 

av Sekant. Mitt jobb är att vara 

styrelsens förlängda arm samt att 

arbeta ihop med våra tekniker. Har 

ni några administrativa frågor såsom namnbyte, 

överlåteslser, taggar m.m hör ni av er till mig. 

Är ni osäkra så kan jag guida er till vem ni ska 

tala med. Det ska bli otroligt roligt att arbeta för 
Brf Huggaren, när ni ser mig så säg gärna hej. 

 

Ny utförare tar hand om vår utemiljö 

 

Från och med mars är det Sekant som sköter om 

vår utemiljö. Numera anlitar vi Sekant 

Fastighetsservice för alla tre tjänsterna 

fastighetsförvaltare, fastighetsskötare och 

utemiljön. Vad gäller utemiljön så rör det sig 

om trädgårdsskötsel, skötsel av utemöbler och 

vid behov plantering av nya växter. 

Relining av avloppsrör 

Styrelsen undersöker under våren behovet av 

relining av husens avloppsrör. Undersökningen 

kommer att ge svar på frågorna om i vilket 

skick avloppsrören är och om något av husen är 

i större behov än de andra av åtgärder.  
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Trapphus får ej blockeras av barnvagnar och andra saker. 

 

Det är viktigt inte placera barnvagnar och andra saker i trapphusen. Ihopfällda rullatorer är ett 

undantag. Anledningen är att det försvårar utrymning vid en brand. Det kan även försvåra för 

och försena brandkår eller ambulanspersonal som behöver komma in i byggnaden. I dessa fall 

kan sekunder vara livsviktiga. Saker i trapphusen gör det även svårare för städpersonal att städa 
trappphusen. 
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Vårhälsningar från Brf 

Huggarens styrelse 
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