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   For English, see page 3 

Infoblad nr 3 2018 

Gruppanslutning av bredband 

Sedan den första augusti har föreningen ett 

gruppavtal avseende bredband. I september är 

109 lägenheter anslutna. Har du som boende 

inte ännu anslutit dig så finns instruktioner om 

hur du gör på vår hemsida: 

www.huggaren.com 

 

Arbetet med relining 

Arbetet med att relina föreningens 

avloppsstammar har nu påbörjats. Först ut är 

lägenheter med adressen Sperlingsgatan 9 och 

arbetet här beräknas slutföras i mitten av 

oktober. Under andra hälften av oktober och 

november kommer lägenheter med adresserna 

Sperlingsgatan 7 att relinas. Vattenverksvägen 

36 står på tur efter Sperlingsgatan. Mer 

detaljerad information kommer att skickas ut till 

varje hushåll cirka fyra veckor innan arbetet 

påbörjas. 
 

Månadsavgift 

Styrelsen har i september beslutat om en 

budget för 2018/2019. Styrelsen har gjort 

bedömningen att månadsavgiften i dagsläget 

inte behöver höjas vid årsskiftet 2018/2019. 

Anledningen är att föreningens ekonomi 

fortsatt är god. Styrelsen arbetar aktivt med 

ekonomin och håller bland annat på att se över 

gamla avtal. 

 

Nya stadgar 

Huggarens nya stadgar är nu registrerade hos 

Bolagsverket. Tillsammans med detta infoblad 

delas de nya stadgarna ut till föreningens 

samtliga hushåll. Vänligen byt ut de gamla 

stadgarna till de nya i din lägenhetspärm. 

 

Vad gör jag när jag upplever störningar? 

Om du upplever störningar i din lägenhet ska du 

i första hand försöka prata med den granne som 

skapar störningen. 

Hjälper inte det och störningen upprepas kan du 

fylla i en störningsrapport som finns på 

förningens hemsida www.huggaren.com . Ett 

väl dokumenterat underlag är en förutsättning 

för att styrelsen ska kunna agera om det blir 

aktuellt. Den ifyllda rapporten kan du maila 

till styrelsen@huggaren.com eller lämna in i 

föreningslokalen adress Vattenverksvägen 36. 

Om störningarna är på nätter och helger kan du 

ringa HSBs trygghetssjour i samarbete med 

SECURITAS på 040-661 01 65. Mer 

information om HSB Fastighets- & 

Trygghetsjour finner du i din lägenhetspärm 

under flik 1. Trygghetsjouren ingår i vår 

medlemsavgift. 

Styrelsen är väl medveten om den olägenhet 

som återkommande fågelmatning inom 

föreningens område innebär. Styrelsen har 

därför valt att hantera denna störning i särskild 

ordning. 

mailto:styrelsen@huggaren.com
https://www.hsb.se/malmo/brf/huggaren/nyheter/gruppanslutning-bredband/
https://www.hsb.se/malmo/brf/huggaren/service/storningsrapport/
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Tilläggsisolering av fönster 

På Sperlingsgatan 7 kommer det att ske arbete med att tilläggsisolera mellan fönster och fasaden. 

Arbetet kommer att ske i början av hösten och avser samtliga fönster på byggnaden. 

Brandrisk att parkera motorfordon intill husväggar 

Styrelsen anser det inte lämpligt att parkera motorfordon intill föreningens byggnader. Anledningen 

är brandrisk men också att varma motorer och andra delar kan vara en olägenhet för barn. 

Ordning i vår miljöstation. 

Tyvärr ställer många saker i miljöstationen som inte hör hemma där. Det är inte möjligt att lämna 

grovsopor i vår miljöstation. Grovsopor ska lämnas på Sysavs återvinningscentraler eller så kan du 

slänga det i den container som föreningen beställer fyra gånger om året. De som dumpar grovsopor i 

vår miljöstation skapar en extrakostnad för föreningen och er som medlemmar. Är du osäker över 

något kan du fråga! Om inte dumpningen av grovsopor i vår miljöstation upphör kommer styrelsen att 

gå vidare med utökat bevakning av miljöstationen. 

Även källsorteringen måste bli bättre. Alltför mycket sopor placeras i fel sopkärl. Det finns uppsatta 

skyltar i miljöstationen som visar vad man kan slänga i vilka återviningskärl. 

 

 

Styrelsen önskar alla medlemmar: 

En fin höst! 

_________________________________________________________________________________ 
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     På svenska, se sidan 1 

Newsletter nr 3, 2018 

Huggaren’s Internet broadband 

As of August 1, we have a contract for 

broadband. As of September, 109 apartments 

have connected to Huggarens broadband 

service. If you haven’t switched to this service, 

you can find instructions on our homepage:  

www.huggaren.com 

 

Relining project 

Work with relining drainpipes has begun. The 

first buildings are those at Sperlingsgatan 9 and 

work there will continue until mid-October. 

During late October and November apartments 

at Sperlingsgatan 7 will be relined. After that, 

Vattenverksvägen 36 will be next. Detailed 

information will be sent to each household 

about four weeks before work is to begin. 
 

Monthly fee 

Your board approved a budget for 2018-2019 

in September. Your monthly fee to the 

housing association will remain the same as 

we enter 2019. The association’s economy is 

good. Your board is actively working with the 

association’s economy and reviewing older 

contracts. 

 

 

 

New charter 

Huggaren’s new charter has been sent to 

Bolagsverket. The new charter will be 

distributed with this newsletter. Please replace 

the old charter in your apartment binder with 

the new charter. 

 

What to do if there is a disturbance 

If you experience a disturbance in your 

apartment from a neighbor, try to talk to that 

neighbor to begin with. 

If that doesn’t help and the disturbance 

continues, you can fill in a disturbance report, 

available on our homepage at 

www.huggaren.com . A well-documented 

report is necessary if your board decides to act. 

The report can be sent by e-mail to 

styrelsen@huggaren.com or you can drop it off 

at our assocation office at Vattenverksvägen 36. 

In the case of a disturbance during the night or 

on a weekend, you can call HSB’s 

Trygghetssjour at SECURITAS, tel. 040-661 01 

65. You can find more information about the 

Trygghetsjour in your apartment binder, tab 1. 

This service is paid for by your monthly fee. 

Your housing association board is well aware of 

the inconvenience caused by feeding birds on 

the association’s grounds. This disturbance is 

being addressed by the board. 

 

 

mailto:styrelsen@huggaren.com
https://www.hsb.se/malmo/brf/huggaren/nyheter/gruppanslutning-bredband/
https://www.hsb.se/malmo/brf/huggaren/service/storningsrapport/
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Additional insulation around windows 

Sperlingsgatan 7 will receive additional insulation between windows and the building’s facade. 

Work will begin in the autumn and involve all the windows in the building. 

 Motor vehicles parked near building walls are a fire hazard 

Your housing association board recommends that motor vehicles should not be parked up 

against the association’s buildings. They are a fire hazard and a warm motor can be dangerous 

for children. 

 Keeping our recycling station well-ordered 

Many things dropped off at our recycling station don’t belong there. Bulky waste can’t be stored 

there. Bulky waste must be left at the Sydsav recycling center or left in the association’s 

dumpster, which is parked outside the recycling station four times per year. Bulky waste 

dropped off at our recycling station creates extra costs for the association and our members. If 

you’re not sure what to do with your waste, please ask us. Your board is considering increased 

surveillance of the recycling station if bulky waste continues to be dropped off at our recycling 

station. 

We can sort our waste better. A lot of waste ends up in the wrong container. See the signs above 

the containers for information about what to put in the different containers. 

 

Your housing association board wishes all its members: 

A wonderful autumn! 

_________________________________________________________________________________ 
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