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Infoblad nr 3 2017 

Vid problem: vem kan jag ringa till? 

Felanmälan som gäller fastighetskötsel och 

problem med din lägenhet eller huset i 

övrigt: Kontakta Sarmad 0708-44 81 75 

mellan 07.00 till 15.00 eller Sekants växel 

040-611 00 84 mellan 09.30 till 10.30. Sekant 

har även en app där man kan felanmäla direkt. 

Du hittar appen Sekant felanmälan”i din Play/ 
App store ” 

Akuta problem som uppstår utanför 

arbetstid: kontakta HSB Malmös fastighets- 

och trygghetsjour 040 -661 01 65 

Fastighetsförvaltning och administrativa 

frågor såsom tillsyn, namnbyte och 

föreningsfrågor: Kontakta vår förvaltare 

Terese på 0707-28 69 22 eller 

terese@sekant.se mellan kl 07 och 16 

Styrelsens telefonnummer är 0763-11 63 71. 

Du kan ringa oss mellan kl 10 och 21. Det går 

även bra att maila styrelsen@huggaren.com 

eller lägga brev till oss föreningslokalen adress 

Vattenverksvägen 36. 

På informationstavlan i varje trappuppgång 
hittar du de här telefonnumren. 

 

Styrelsens information till dig 

Styrelsen kommer att fortsätta dela ut ett 

infoblad fyra gånger om året. Vår ambition är 

att i större utsträckning arbeta digitalt och du 

som boende i föreningen har därför möjlighet 

att få Huggarens nyhetsbrev som e-post.  

Viktigare meddelanden annonseras i 

respektive trappuppgång. 

 

Hemsidan www.huggaren.com innehåller 

allmän information om föreningen.  

I varje lägenhet finns en pärm med 

information om föreningen och vad det 

innebär att bo i bostadsrätt. 

 

Besiktning av fastigheterna 

 

En årlig besiktning av byggnaderna i vår 

föreningen har genomförts. Besiktningen ligger 

till grund för vår underhållsplan. I 

underhållsplanen anges vad som måste 

underhållas och hur brådskande det är. Som ett 

komplement till besiktningen kommer en 

särskilt statusbesiktning att göras av 

föreningens tak under sommaren. 

Inbrott i källarförråd 

Tyvärr har det varit inbrott i källarförråd i vår 

förening. Vi vill därför be alla att vara extra 

vaksamma. Det är väldigt viktigt att dörrar 

stängs ordentligt.  
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Ny Container i juli 

En container kommer i juli. Ta chansen att rensa och släng skräp! 

Tvättstugan 

Tvättmaskinerna i vår tvättstuga är självdoserande när det gäller tvättmedel. Du ska inte själv 

fylla på med tvättmedel. På maskinernas panel kan du välja färg- eller vittvätt, sköljmedel eller 

ej. Egna tvättprodukter (inkl. blekmedel) är inte tillåtna då dessa skadar maskinerna. 

Information in English – Infobladet nu också på engelska 

This information is available in english at our webbsite  

https://www.hsb.se/malmo/brf/huggaren/information/informationsblad/ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Styrelsen i Brf Huggaren önskar alla glad midsommar! 
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