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   For English, see page 3 

Infoblad nr 2 2019 

 

Arbetet med relining 

Arbetet med att relina föreningens 

avloppsstammar fortsätter enligt plan. 

Sperlingsgatan, Vattenverksvägen 36 och 

Sandbackegatan 8 och 10 är färdiga. Just nu 

pågår arbetet i Sandbackegatan 7. Efter det står 

Sandbackegången 3 på tur innan 

sommarsemestern. Efter sommaren inleds 

arbetet med Sanbackegatan 5. Information 

gällande specifika lägenheter skickas ut 1 vecka 

i förväg. Övergripande information skickas ut 4 

veckor innan. Det är viktigt att du som 

lägenhetsinnehavare lämnar in din nyckel till 

ISAB innan reliningen påbörjas i din lägenhet. 

Annars fördröjs arbetet och det uppstår en 

merkostnad. 

 

Ny energideklaration 

En ny energideklaration har gjorts för BRF 

Huggarens alla hus. Energideklaration är ett 

krav från den statliga myndigheten Boverket 

och måste göras var tionde år. Styrelsens har 

sedan en tid arbetat med att justera och 

uppgradera värmesystemet och i övrigt 

energieffektivisera är i linje med de 

rekommendationer som finns med i 

energideklarationen för 2019. 

 

 

 

Digital lägenhetspärm 

Från och med den 1 juni 2019 har vi en digital 

lägenhetspärm i BRF Huggaren. Det betyder att 

du kan läsa den på vår hemsida på 

huggaren.com under Information. Den digitala 

lägenhetspärmen ersätter den du har i din 

lägenhet.  

 

Ny trädgårdsmästare 

Styrelsen har tecknat ett avtal med Delco AB 

för att sköta om våra grönytor från och med 

mars 2019. 

 

Lokaler får användas som bostäder 

Två av föreningens lokaler får användas som 

bostäder. Besluten togs vid två extrastämmor 

den 5 mars och den 2 april. 

 

Avgift vid andrahandsuthyrning 

Styrelsen har beslutat att föreningens ska ta ut 

en avgift vid andrahandsuthyrning av 

lägenheter. Avgiften är 10 % av månadsavgiften 

upp till ett maxbelopp på 10 % av 

prisbasbeloppet per år (4 650 kronor år 2019). 

Det finns också en begränsning om lägenheten 

endast hyrs ut under en del av ett år. Beslutet 

gäller andrahandsuthyrningar som styrelsen 

godkänt efter den 2 april 2019. 
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Övervakningskameror i vår miljöstation 

Styrelsen har beslutat att installera nya övervakningskameror i vår miljöstation. Anledningen till 

installation av övervakningskameror i miljöstationen grundar sig i att sopsorteringen missköts och det 

sker återkommande dumpning av grovsopor i miljöstationen. Syftet med övervakningskamerorna är 

att minska sådan misskötsel och dumpning. I båda fallen uppstår en merkostnad för föreningen. Det 

kommer alltså i framtiden att vara möjligt för styrelsen att skicka varningsbrev till de medlemmar 

som dumpar grovsopor och/eller miljöfarligt avfall i miljöstationen alternativt även fakturera dem. 

I Brf Huggarens miljöstation går det bra att sopsortera för återvinning: 

Tidning/Papper Wellpapp/Kartong Glas Metall 

Matavfall  Plast Batterier Glödlampor/Lysrör Elektronik 

På väggarna över återvinningskärlen finns skyltar både på svenska och engelska för att undvika 

missförstånd. Det som eventuellt kvarstår i form av hushållsavfall kan slängas i sopnedkastet i din 

trappuppgång. Det är viktigt att du inte slänger brädor, pizzakartonger med mera i sopnedkasten för 

att det blir stopp i dem.  

Andra typer av avfall som porslin, krukor, trä, möbler, kläder, väskor eller objekt som inte får plats i 

våra återvinningskärl kan slängas i den container som styrelsen beställer fyra gånger om året. Du kan 

också när som helst på året lämna dessa saker på Sysavs återvinningsstation.  

Olja, kemikalier samt vitvaror (kylskåp/frys och ugnar) ska lämnas in på Sysavs 

återvinningsstationer. Vad gäller just vitvaror är det även möjligt att beställa hämtning av VA-syd 

mot en avgift. https://www.vasyd.se/ (100 kronor i framkörningsavgift + 50 kronor per kolli) 

Har du frågor kring Huggarens miljöstation och återvinning kan du kontakta vår fastighetsförvaltare 

terese@sekant.se eller styrelsen@huggaren.com 

Du kan även kontakta Sysav om du har frågor https://www.sysav.se/Privat/ . På deras hemsida finns 

även en sopsorteringsguide där det går att se hur och var olika material ska sorteras för återvinning. 

Styrelsen önskar alla en glad sommar!  
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     På svenska, se sidan 1 

Newsletter nr 2, 2019 

 

Relining project 

Relining of our drain pipes continues 

according to plan. Sperlinggatan, Vattenverks-

vägen 36 and Sandbackegatan 8 & 10 are 

finished. At present, work is going on at Sand-

backegatan 7 and afterwards, Sandbacke-

gången 3 will be next before summer vacation. 

After the summer, work will begin on Sand-

backegatan 5. Information regarding individual 

apartments will be sent out 4 weeks in 

advance. To avoid delays and extra costs, it is 

important that keys to your apartment be given 

to ISAB before relining begins. 
 

New energy report 

All buildings in Brf Huggaren have made a new 

energy report. The national authority Boverket 

requires a new report every 10 years. Your 

housing association board has been working 

with adjusting and upgrading our heating 

system and making general energy effectivity 

improvements according to recommendations in 

the energy report for 2019. 

 

Digital binder for your apartment 

On June 1 Brf Huggaren will have a digital 

binder with information about your apartment  

 

 

 

 

and Brf Huggaren. You can read and download 

this information on our homepage at 

huggaren.com under Information. This digital 

binder replaces the one you have in your 

apartment. 

 

New gardener 

Your housing association board has signed a 

contract with Delco AB to work with our green 

areas as of March, 2019. 

 

Units may be used for residence 

Two of your housing association’s units may be 

used as places of residence. The decision to 

permit residence in these units took place at 

extra general assembly meetings on March 5 

and April 2.  

Fee for subletting 

Your housing association board has decided to 

charge a fee for subletting apartments. The fee 

will be 10% of the monthly fee up to a 

maximum of 10% of the annual national price 

base amount (at present 4.650 kr). Limits will 

also be set if the apartment is only subletted for 

less than one year. This decision applies to 

apartments subletted after April 2, 2019. 
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CCTV in our recycling station 

Your housing association board has decided to install new CCTV surveillance in our recycling 

station. This decision was made due to improper waste separation in the recycling station and 

repeated dumping of bulky waste. The purpose of this CCTV surveillance is to reduce 

incidents of improper waste sorting and dumping. This misuse generates extra costs for your 

housing association. With the help of CCTV surveillance, your housing association board will 

be able to identify and warn residents who dump bulky waste, hazardous waste etc. in our 

recycling station and may also charge a fee for this misuse of our recycling station. 

The following waste can be sorted for recycling in Brf Huggarens recycling station: 

Newspaper/paper Corrugated and other cardboard Glass Metal 

Food residue Fluorescent bulgs and lightbulbs Batteries Electrical items 

You will information about where to place recyclable material in both Swedish and English 

above the recycling bins in the recycling station. Garbage that cannot be recycled may be 

dropped in the waste shaft in your stairwell. Do not throw planks, pizza cartons etc. into this 

waste shaft because they will clog the shaft. 

Other waste, such as porcelain, flower pots, wood, furniture, clothes, luggage or objects that 

won’t fit in our recycling bins kan be left in the dumpster that your housing association board 

has arranged to be placed outside four times each year. You can also leave other waste at 

Sysavs recycling station during the entire year. 

Oil, chemicals and large household appliances such as refrigerators, ovens etc must be brought 

to Sydsavs recycling station. You can arrange for transportation by VA-syd for a fee, at present 

100 kr + 50 kr / object. You can order this at https://www.vasyd.se/  

If you have any questions about Brf Huggaren’s recycling station or where to place your waste, 

please contact our administrator, terese@sekant.se or your housing association board at 

styrelsen@huggaren.com  

Other questions can be directed to https://www.sysav.se/Privat/ There is a recycling guide on 

this page that will help you decide how to sort waste for recycling. 

Your housing association board wishes you all a wonderful summer! 

_________________________________________________________________________________ 
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