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   For English, see page 3 

Infoblad nr 1 2019 

Årsstämma 5 februari 2019 

Den 5 februari hölls BRF Huggarens årsstämma 

i Kirsebergs fritids- och kulturhus, 

Ringstasalen. Stämman beslutade att ge den 

sittande styrelsen fortsatt förtroende. 

Styrelsen består av: 

Ordförande - Brian Solberg Petersen 

Vice Ordförande - Tomas Nilsson 

Sekreterare - Daniel Svärd 

Organisatör för studieverksamheten och IT-

ansvarig- Lewis Lebolt 

Organisatör för fritidsverksamheten– Suzanne 

Elgström 

Ledamot - Ben Brunsström 

HSB-ledamot – Kadrie Persson Salja 

Suppleant – Johan Threms 

Kontaktuppgifter till styrelsen finns i din 

trappuppgång. 
 

Arbetet med relining 

Arbetet med att relina föreningens 

avloppsstammar pågår med oförminskad styrka. 

Sperlingsgatan 7 och 9 och Vattenverksvägen 

36 är färdiga. Just nu pågår arbetet i lägenheter 

med adressen Sandbackegatan 8. Efter det står 

Sandbackegatan 10 och 7 på tur. Efter att ISAB 

har genomfört reliningen på fyra hus har de sett 

att vissa avlopp är i sämre skick än väntat och 

styrelsen har då beslutat att tildigarelägga etapp 

två. Detta betyder att vi inte kommer att ha ett 

års uppehåll utan vi kommer att fortsätta med 

reliningen i augusti 2019. Mer detaljerad 

information skickas ut till varje hushåll cirka 

fyra veckor innan arbetet påbörjas. 
 

Optimering av föreningens värmesystem 

Syrelsen arbetar under med att optimera 

värmesystemet. Det pågår inte något arbete 

med att skruva ned värmen till lägenheterna! 

Styrelsen vill utnyttja energin så effektivt som 

möjligt. Som ett led i detta arbete så töms 

värmesystemet på luft för att få mera värme i 

lägenheterna. Utgångspunkten är att använda 

minsta möjliga tillförd energi för att utföra 

uppvärmning oberoende av belastning och utan 

att störa driften. 

Under våren kommer även fönstren på 

Sandbackegatan 7 att få nya isolering. 

 

Återkommande fuktskador 

Styrelsen har beslutat om att inte framöver 

godkänna installation av handdukstorkar eller 

annan typ av värmeutrustning som är kopplade 

till elementen eller andra vattenledningar. 

Anledningen är att det återkommande varit 

problem med vattenläckor orsakade av rören 

mellan handukstorkar och rören till elementen. 

Läckande vatten kan orsaka stora fuktskador 

och kostnader för dig som medlem men även 

för föreningen. Har du frågor kring detta 

kontakta vår fastighetsförvaltare 

Terese@sekant.se 
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Ny HSB-ledamot 

Vid årsstämman efterträdde jag Ulf på posten som HSB-ledamot. Jag har sedan tidigare flera års 

erfarenhet av styrelsearbete i en något mindre förening, 67 lägenheter. Under de åren var jag verksam 

i alla roller som finns i en bostadsrättsförening, suppleant, ledamot, sekreterare, kassör och 

ordförande, och lärde mig massor. Jag tycker att bostadsrättsformen är en boendeform som ger ett 

stort värde och påverkansmöjligheter för alla boende. Under våren ser jag fram emot att lära känna 

Brf Huggaren bättre och att bidra till att föreningen utvecklas och tillvaratar sina medlemmars 

intresse! /Kadrie 

Ulf Einewall avtackades för många års trogen tjänst som ledamot i BRF Huggarens styrelse. 

Tillsynsprogram BRF Huggaren  

Små vattenskador på rör i din lägenhet kan bli till stora kostnader om man väntar för länge. Bristande 

elinstallationer kan orsaka brand. Vi i styrelsen vill förebygga att småfel blir stora. Därför kommer vi 

att börja med ett nytt tillsynsprogram för våra lägenheter och lokaler. Vi kommer till alla som inte sålt 

lägenhet de sista åren för att gå igenom samma checklista som vi använder när man säljer. Vi tar 

kontakt med dig i god tid före besöket. Besöket tar ca 30 minuter. 

Ledig lokal för uthyrning 

En lokal på 29 kvadratmeter i föreningen är ledig för uthyrning. Lokalen finns på Sandbackegatan 7 

mot boulebanan (med Flamingos i fönstret). Är du intresserad? Kontakta terese@sekant.se 

Extrastämma 5 mars 

Den 5 mars anordnas en extrastämma. Anledningen är en ansökan om att omvandla en lokal (tidigare 

Venus Livs) till bostad. Mer information kommer i din trappuppgång inom kort. 

Fråga från stämman 5 februari 

Här kommer svaret på en fråga från årsstämman den 5 februari: 

Frågan gäller summan 73.883 kr för sociala kostnader. HSB-ekonomens svar är: ”De sociala 

kostnaderna skatten/avgiften som man betalar på lön och arvoden”. Den enskilda medlemmen som 

ställde frågan, kommer att få ett personligt svar. 

 

Styrelsen tackar för fortsatt förtroende 2019  

mailto:styrelsen@huggaren.com
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     På svenska, se sidan 1 

Newsletter nr 1, 2019 

General Assembly February 5, 2019 

Your housing association’s general assembly 

took place on February 5. The board was re-

elected. Your board members are: 

Chariman: Brian Solberg Petersen 

Vice-chairman: Tomas Nilsson 

Secretary: Daniel Svärd 

Education and IT: Lewis Lebolt 

Recreational activities: Suzanne Elgström 

Board member: Ben Brunström 

HSB’s representative: Kadrie Persson Salja 

Substitute: Johan Threms 

You can find contact information to your 

housing association board in your stairwell. 
 

Relining of drainpipes 

Work with relining our drainpipes continues as 

before. Sperlingsgatan 7, 9 and 

Vattenverksvägen 36 are finished. 

Sandbackegatan 8 is being relined at present, to 

be followed by Sandbackegatan 10 and 7. After 

ISAB reined four buildings, they saw that some 

of the drainpipes were in worse shape than 

expected. Your board to move stage 2 forward. 

There will be no pause in the work in the 

summer of 2019. You will receive more 

detailed information about four weeks before 

work begins. 

Improvements in our heating system 

Your board is working to improve our heating 

system. The heat in apartments is NOT being 

reduced. 

The board wants to make energy use as efficient 

as possible. A part of this work involves 

removing air from the heating system to 

increase heat effeciency. In this way we can use 

less energy to produce more heat. 

Several windows on Sandbackegatan 7 will get 

new thermal isolation during the spring. 

 

Recurrent moisture damage  

Your board has decided to not allow installation 

of any type of towel dryer or other heating that 

is attached to the radiator or other water pipes. 

They cause water leakage and damage which 

become costs for both you and your housing 

association. If you have any questions about 

this, please contact our administrator Terese or 

mail to Terese@sekant.se 

 

HSB’s representative 

From Kadrie Persson Salja: I have replaced Ulf 

as HSB-representative. I have several years’ 

experience in a smaller housing association (67 

apartments) as replacement, board member, 

treasurer and chairman. I learned a lot there. 

Living in a housing association is of great value 

and allows everyone to influence decisions. I’m 

looking forward to learning more about 

Huggaren and helping Huggaren to develop and 

represent its members’ interests. --- Kadrie  

We thank Ulf Einewall for his many years of 

service as HSB’s representative to our housing 

association.  
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New apartment oversight program 

Small water-damaged areas in your apartment can lead to huge costs if you wait too long. 

Faulty wiring can cause a fire. Your housing association board wants to prevent small 

problems from becoming big ones. We are going to begin an oversight program of all our 

apartments and other areas. We will be visiting all of you who have not recently purchased 

your apartment and go through the same checklist we use when you sell your apartment. We 

sill contact you well before we make our visit. The oversight visit will take about 30 minutes. 

Available space to rent 

A 29 m2 space in our housing association is available to rent. The premises may be found at 

Sandackegatan 7 near the Boule grounds and has flamingos in the window. Interested? Contact 

our administrator Terese, terese@sekant.se. 

Extra General Assembly March 5 

We will be holding an extra general assembly March 5. We have received an application to 

convert the premises previously known as Venus Livs to an apartment. More information will 

appear in your stairwell in the next few days. 

Answer to a question raised at the General Assembly meeting February 5 

The question was about SEK 73,883 in social expenses. Our accountant at HSB writes in 

answer: “Social costs in the form of tax and other fees are always paid out for wages 

honoraria.” The question was raised by a member at the meeting and that member will 

personally receive this answer. 

Your housing association board thanks you for your 

continued trust in 2019 

_________________________________________________________________________________ 
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