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Infoblad nr 2 2017 

Fåglar som stör 

 

 

Återkommande är det flera boende i vår 

förening som upplevt att fåglar varit störande. 

Det mest effektiva sättet att motverka 

förekomsten av störande fåglar är att försvåra 

för fåglarna att bygga bon på fastigheten och 

se till att de inte hittar mat i bostadsområdet: 

Det är också möjligt att plocka ägg och ta bort 

bon från fastigheten (fram till den 1 april, 

därefter är de fredade till den siste juli), tömma 

papperskorgar runt fastigheterna kontinuerligt, 

sätta "liner" på taken som försvårar bobygge 
med mera.  

Styrelsen planerar därför att sätta upp 

skrämmor och arbetar med flera förebyggande 

åtgärder för att förhindra att fåglar bygger bon 
i våra hus. 

 

Nya stadgar för BRF Huggaren 

På grund av ändringar i reglerna för 

ekonomiska föreningar måste BRF Huggaren 

anta nya stadgar. Stadgarna kan endast ändras 

genom beslut på två stämor. Därför planerar 

styrelsen i BRF Huggaren en extra stämma i 

september.  

 

Loppistavla i tvättstugan 

Från och med maj månad finns en anslagstavla i 

tvättstugan där föreningens medlemmar kan 

köpa/sälja och byta saker med varandra. Du 

hittar den vid den handikappvänliga ingången. 

Förslaget kom från en av våra medlemmar och 

förhoppningen är att fler saker ska kunna 
återanvändas.  

 

Ny utförare tar hand om vår utemiljö 

 

Från och med mars är det Sekant som sköter om 

vår utemiljö. Förhoppningen och planen med 

arbetet är att utemiljön på sikt kommer att 

återställas till ett bättre och mer ordnat skick. 

Bland annat kommer buskar och träd att 

beskäras och jordförbättringsåtgärder att 

utföras.  

Relining av avloppsrör 

Under juni månad kommer en invändig 

filmning av föreningens avloppsrör att göras. 

Filmningen som görs genom stickprover är en 

förstudie som kommer att ge svar på om 

avloppsrören är i behov av att rustas upp genom 

så kallad relining.            
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Ny Container i juli 

Styrelsen planerar en ny container i juli. Ta chansen och rensa och släng skräp! 

Vi kan bli bättre ännu bättre på att källsortera 

Vi kan bli ännu bättre på att källsortera. Information om vad som ska slängas i vilket avfallsalg 

finns uppsatt på väggen i vårt återvinningsrum. I din lägenhetspärm finns också en 
källsorteringsguide under flik sju. 

Information in English – Infobladet nu också på engelska 

This information will be available in english on our webbsite  

https://www.hsb.se/malmo/brf/huggaren/information/informationsblad/ 
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Styrelsen i Brf Huggaren önskar alla en riktigt fin och lång 

sommar 
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