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   For English, see page 3 

Infoblad nr 4 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 pågår för fullt. Sperlingsgatan 

9 är färdig. Just nu pågår arbetet i lägenheter 

med adresserna Sperlingsgatan 7. Efter det står 

Vattenverksvägen 36 och Sandbackegatan 8 på 

tur. Mer detaljerad information kommer att 

skickas ut till varje hushåll cirka fyra veckor 

innan arbetet påbörjas. 

 

Under en period av reliningen får man inte 

använda avloppet. Det gäller både toalett, 

dusch, handfat och kök. Tyvärr har detta inte 

respekterats under arbetet. Isab som utför 

reliningsarbetet åt föreningen har därför fått 

avloppsvatten på sig och varit tvungna att göra 

extra saneringsarbeten i vissa utrymmen. Den 

extrakostnad som uppstått kommer faktureras 

den medlem som använt avloppet. Det är 

mycket viktigt att vi respekterar de perioder 

då avloppet inte går att använda.  

 
 

Årsstämma 

Föreningens årsstämma kommer att hållas den 

5 februari 2019. Mer information kommer 

efter årsskiftet.  

 

Nytt avtal med Sekant 

Styrelsen har tecknat ett nytt avtal med Sekant 

avseende skötsel och förvaltning av våra 

fastigheter. Avtalet sträcker sig två år framåt. Vi 

ser fram emot att fortsatt få hjälp av Terese, 

Sarmad med flera på Sekant. 

 

TV-kanaler 

På grund av att Com Hem har ändrat sin teknik 

är det endast möjligt att se en av fyra följande 

kanaler åt gången: TV4 Film, Discovery, 

Animal Planet och TV4 Fakta. Dessa fyra 

kanaler har levererats som ett tillägg till Com 

Hems TV-utbud av Sydantenn AB. Vid 

årsskiftet kommer dessa fyra kanaler att 

avslutas. Medlemmar som vill behålla 

kanalerna får teckna privatabonnemang med 

ComHem. 

 

Investeringar i vårt värmesystem. 

Under hösten har elementen i våra trapphus och 

i tvättstugan fått nya termostater. Arbetet är ett 

led i att uppgradera och trimma in föreningens 

värmesystem. Vi hoppas de medlemmar som 

upplevt det kallt i sina lägenheter märker en 

förbättring denna vinter mot bakgrund av de 

olika åtgärder styrelsen gjort det senaste året. 
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Kontrollera din brandvarnare inför helgerna. 

Glöm inte att kontrollera att din brandvarnare fungerar. Läs mer om brandvarnare på 

https://www.msb.se/s 

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. 

Styrelsen önskar alla medlemmar: 

En God Jul och ett Gott Nytt år! 

_________________________________________________________________________________ 
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     På svenska, se sidan 1 

Newletter nr 4, 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 of drainpipes 

Work with relining our drainpipes continues. 

Sperlingsgatan 9 is finished. Right now work is 

going on in apartments at Sperlingsgatan 7. 

After that, Vattenverksvägen 36 and 

Sandbackegatan 8 will be next. More detailed 

information will be sent to each household 

about four weeks before work begins. 

 

During a part of the relining period you may not 

use the drains. This means toilets, showers, 

sinks and the kitchen drains. Unfortunately, this 

instruction is not being respected during the 

working period. ISAB, the company we have 

hired to do the relining, has had drain water and 

sewage flowing onto their workers and they 

have had to do extra cleanups in some areas. 

Extra costs caused by an individual member 

will be billed to that member. It is very 

important that we respect the times when 

drainpipes may not be used.  
 

 

General Assembly 

Our housing association’s General Assembly 

will take place on February 5, 2019. More 

information will be available after New Year.  

 

New contract with Sekant 

The board has signed a new contract with 

Sekant for maintenance and administration of 

our property. The contract is for two years. We 

are looking forward to continued help from 

Terese, Sarmad and others employed by Sekant. 

 

TV channels 

ComHem has updated its TV technology so that 

only one of the four extra channels that we had 

subscribed to from Sydantenn can be shown at a 

time and they are presently being rotated every 

other week. The four extra channels were TV4 

Film, Discovery, Animal Planet and TV4 Fakta. 

As of January these four channels will no 

longer continue to be shown. Members who 

wish to keep these channels may purchase a 

private subscription from ComHem.  

 

Heating system investment 

We have installed new thermostats in our 

stairwells and in the laundry room to upgrade 

and improve our heating system. We hope that 

members who have reported that it is cold in 

their apartment will notice an improvement this 

winter. 
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Check your fire detector before the holidays 

Don’t forget to check that your fire detector is working. You can read more about fire detectors 

at https://www.msb.se/s 

Rules and regulations for our laundry room 

Everyone who lives at Brf Huggaren and who uses the laundry room must help to maintain it. 

The laundry room should be left in the same condition you yourself would like to have it. 

Remember to remove lint from the dryer filter, don’t forget your wash or other items and check 

that everything is in order before leaving the laundry room. 

Problems with the machinery can be either reported directly for repair or to our administrator at 

terese@sekant.se. 

You may use the clothes dryer and drying cabinet up to one hour after your laundry time 

has expired.  

People who do not live in our housing association may not use our laundry room. Don’t loan 

your tag to non-residents or book time for them. Violations of this rule will be investigated. 

Washing machines in our laundry room add their own detergent. You must not add detergent 

of your own. You choose between colored and white wash, softener or no softener. Using your 

own products, including softener, will damage the machines. 

Your housing association board wishes all its members 

A merry Christmas and a happy New Year! 

_________________________________________________________________________________ 
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