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   For English, see page 3 

Infoblad nr 4 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 din Play/ 

Appstore  

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 mellan kl 07 och 16 

eller skriv till terese@sekant.se  

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 är Vattenverksvägen 36. 

På informationstavlan i varje trappuppgång 

hittar du telefonnumren ovan. Informationen 

finns även på www.huggaren.com samt i din 

lägenhetspärm. 

 

Styrelsens information till dig digitalt 

Styrelsen kommer att fortsätta dela ut ett 

infoblad några 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. För att få nyhetsbrevet digitalt maila din 

e-postadress och lägenhetsnummer till 

terese@sekant.se  

 

Relining av föreningens avloppsstammar 

 

Den filmning av föreningens avloppsrör som 

gjordes under våren visade på ett behov av 

relining. Relining innebär att det läggs ett lager 

inuti rören för att skydda dem från att rosta 

sönder. Nästa steg i arbetet är att få in priser 

från möjliga utförare av uppdraget.  

Extrastämma i föreningen den 26/9 

På grund av ändringar i lagen om ekonomiska 

föreningar måste BRF Huggaren besluta om 

ändring i stadgarna. Eftersom det krävas två 

stämmor att ändra i stadgarna kommer en extra 

stämma att hållas att hållas den 26/9 18.45 i 

Kirsebergs fritids- och kulturhus, Ringstasalen. 

Mer information kring detta kommer att 

annonseras i din trappuppgång. 
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Ordning i vår miljöstation 

Det är inte tillåtet att ställa saker och skräp utanför vår miljöstatistion. Det är heller inte tillåtet att ställa 

avfall på golvet i miljöstationen. Avfall som inte går att sortera i miljöstationens sopkärl ska lämnas in 

på Sysavs återvinningsstation. Detta gäller särskilt matolja, tändvätska och målarfärg.  

Det finns kameror inuti miljöstationen som övervakar lokalen. Kostnaden för att köra bort avfall som 

inte ska/kan soteras i miljöstationens kärl kan därför debiteras den medlem av föreningens som ställer 

sakerna där. 

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. 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Styrelsen i Brf Huggaren önskar alla en trevlig höst! 
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     På svenska, se sidan 1 

Newsletter nr 4, 2017 

Problems? Who should I call? 

Issues for our janitor, problems with your 

apartment or the building: Call Sarmad 

0708-44 81 75 between 7 AM and 3 PM or 

call Sekant 040-611 00 84 between 9:30 and 

10:30 AM. Sekant has an app that lets you 

directly report a problem. Look for ”Sekant 

felanmälan” at your Play/ App Store  

Emergencies outside of working hours: call 

HSB Malmö’s building and security sevice 

040 -661 01 65 

Questions regarding building 

administration such as inspection, name 

change or organizational questions: Call our 

administrator, Terese, at 0707-28 69 22 

between 7 AM and 4 PM or send an email to 

terese@sekant.se 

The telephone number to your hoursing 

society’s board is 0763-11 63 71. Calls are 

accepted between 10 AM and 9 PM. You can 

also send an email to styrelsen@huggaren.com 

or drop a message into our office mail slot at 

Vattenverksvägen 36. 

The above information is also posted on the 

bulletin inside your entrance. You can also 

find it at www.huggaren.com and in your 

apartment notebook. 

 

Now you can receive this newsletter in 

your email inbox 

We continue to distribute a newsletter a few 

times each year. You can get this newsletter to 

your email inbox by sending your postal 

address and apartment number to 

terese@sekant.se  

 

Relining our drain pipes 

 

Our drain pipes were inspected in the spring 

and our pipes need relining. Relining involves 

applying a layer inside the pipe to protect it 

from rust. We have asked companies to tender 

offers for this project.  

Extra general assembly for our housing 

society on September 26 

Due to changes in the laws governing economic 

societies, Brf Huggaren needs to make changes 

to our charter. Since changes to the charter 

require approval from two general assembly 

meetings, we will hold an extra general 

assembly on September 26 18.45 in Kirsebergs 

fritids- och kulturhus, Ringstasalen. More 

information will be posted shortly inside your 

entrance. 
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Order in the recycling station 

Please do not place garbage outside or on the floor inside our recycling station. Garbage that can’t be 

sorted in our recycling station must go to Sysav’s recycling station (particularly oil, lighter fluid and 

paint). 

Cameras have been placed inside our recycling station. Costs for removing garbage that can’t be sorted 

in the recycling station will be charged to the person who left it there. 

Laundromat 

The washing machines in our laundromat add detergent automatically. Do not use your own 

detergent in these machines Press the buttons on the machine to choose color or white wash and if 

you want softener to be added. Using your own detergent, bleach or softener will damage our 

washing machines. 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Brf Huggaren wishes you a lovely autumn
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