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   For English, see page 3 

Infoblad nr 5 2017 

Ordningsregler för vår tvättstuga 

Du som bor i föreningen BRF Huggaren 

ansvarar för att tvättstugan är i samma skick 

när du lämnar den som du själv önskar finna 

den i. Det innebär att du tar bort ludd från 

torktumlarens filter, inte glömmer tvätt och 

andra saker i tvättstugan samt kollar att allt är i 

ordning när du går därifrån. 

Om det skulle finnas eventuella fel på 

tvättmaskiner, torkskåp eller torktumlare så 

kan du felanmäla detta till vår 

fastighetsförvaltare terese@sekant.se. 

Det är tillåtet att använda torktumlare och 

torkskåp 1 timme efter att din bokade tvättid 

har gått ut.  

Det är inte tillåtet att använda BRF Huggarens 

tvättstuga om man inte bor i föreningen. Du får 

alltså inte låna ut din tagg och bokade tid till 

någon annan. Föreningen har möjlighet att se 

vem som tvättat en viss tidpunkt om detta 

skulle missbrukas. 

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. 

 

 

 

 

 

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. Brännbart material får heller inte 

förvaras i trapphus, därför är även dörrmattor i 

trapphusen förbjudna. Saker i trapphusen gör 

det även svårare för städpersonal att städa 

trapphusen. 

Årsstämma 6 februari 2018 

Den 6 februari hålls BRF Huggarens 

årsstämma i Kirsebergs fritids- och kulturhus, 

Ringstasalen. Mer information kring detta 

kommer att annonseras i din trappuppgång. 

 

Ingen höjning av månadsavgiften 2018 

Tack vare att vår förening är så välskött och 

har en god ekonomi har styrelsen inga planer i 

dagsläget på att höja månadsavgiften år 2018.  

 

Vad innebär det att bo i en bostadsrätt? 

Vill du som medlem veta mer om vad det 

innebär att bo i en bostadsrätt? Kolla gärna in 

filmen nedan: 

https://www.youtube.com/watch?v=wHrl__

MnzgU 
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Störningar i föreningen 

Om du upplever störningar i vår förening kan du ringa störningsjouren, telefonnummer finns uppsatt på 

anslagstavlan i ditt trapphus. 

På vår hemsida www.huggaren.com finns även en störningsrapport du kan fylla i och lämna till 

styrelsen. För att styrelsen ska kunna agera vid en kraftig eller återkommande störningar behövs ett 

underlag i form av dokumentation. 

 

Styrelsen vill tydliggöra att det är högst olämpligt att mata fåglar och katter utomhus på och i 

anslutning till föreningens fastighet. Källardörrar ska hållas stängda. 

Ledigt förråd 

Det finns ett ledigt förrådsutrymme att hyra från och med 1/1 2018. Förrådet finns på Sandbackegatan 

5 och är på 3 kvm. Kostnad i dagsläget 60 kronor per månad. 

 

Tack för 2017! 

Styrelsen vill tacka alla medlemmar för 2017. 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Styrelsen i Brf Huggaren önskar alla en God Jul! 

 

mailto:styrelsen@huggaren.com
http://www.huggaren.com/


   BRF HUGGAREN
 ___________________________________________________________________________ 

3(4) 
__________________________________________________________________________________________ 
 

Brf Huggaren Styrelsen Organisationsnummer: 746000-5601 

Vattenverksvägen 36 E-post: styrelsen@huggaren.com 

S-212 21 MALMÖ Hemsida: www.hsb.se/malmo/huggaren 

    

 

Newsletter nr 5 2017 

Our laundromat 

We like to keep out laundromat tidy. Remove 

lint from the lint filter on the clothes dryer 

when you’re finished drying, remember to 

remove your clothes and look around you 

before you go to see that everything looks 

nice. 

If there is a technical problem with the 

washers, dryers or drying cabinets, send a mail 

to our adminstrator, terese@sekant.se. 

You can continue to use the clothes dryer and 

drying cabinet up to 1 hour after your time is 

up.  

Our laundromat is for people who live in our 

housing association. It is not permitted to loan 

your time out to others who don’t live here. 

The washing machines in our laundromat are 

connected to automatic detergent dispensers. 

You should not add your own detergent to the 

wash. Just choose white or color wash and 

whether or not you want to add softerner and 

let the machine do the rest. Do not use bleach 

or any other detergent in our machines. 

 

 

 

 

 

 

Do not block the stairwells with baby 

carriages or other items. 

It is important that the stairwells remain 

unblocked by items. The only exception is a 

collapsible walkers. This is for our safety in 

the event of fire, both when it comes to 

evacuating the building and for the personnel 

from the fire department or ambulance if they 

have to get into the building. Seconds can save 

a life. Do not store combustible materials in 

the stairwell; this includes doormats. Items in 

the stairwell also make it more difficult to 

clean the stairs. 

General Assembly on February 6, 2018 

Your housing association BRF Huggaren will 

hold its annual general assembly meeting on 

February 6 at “Kirsebergs fritids- och 

kulturhus” in the Ringstasalen. More 

information will be made available in your 

stairwell.  

No increase in our monthly fee 2018 

Our housing association is well taken care of 

and has a good economy. As things stand now, 

your housing association board recommends 

no change in the monthly fees for 2018.  

 

What is a housing association? 

Do you want to know more about what it 

means to live in a housing association? Watch 

this film: 

https://www.youtube.com/watch?v=wHrl__

MnzgU 
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Disturbances 

If you are disturbed by something or someone in our housing association, call the disturbance 

assistance telephone number (störningsjouren). Their telephone number is posted on the bulletin board 

in your stairwell. 

There is a disturbance report form available on our web page at www.huggaren.com This form should 

be sent to the housing association board. Your board will need documentation to assist you. 

 

The housing association board wishes to remind everyone that it birds and stray cats should not be 

fed outdoors in or around our housing association. Basement doors must be kept closed. 

Storage space available 

As of January 1, 2018 there will be 3 m2 storage space available in the basement at Sandbackegatan 5. 

The monthly fee for this area is 60 kronor / month. 

 

Thanks for 2017! 

Your housing association board will like to thank all its members for 2017. 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

The board at Brf Huggaren wishes everyone a Merry Christmas! 
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