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   For English, see page 3 

Infoblad nr 3 2019 

 

Arbetet med relining 

Arbetet med att relina föreningens 

avloppsstammar fortsätter enligt plan. Just nu 

pågår arbetet i lägenheter med adressen 

Sandbackegatan 5. Efter det står Rantzowsgatan 

på tur. Reliningen avslutas med 

Sandbackegången 4. 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. 

 

BRF Huggarens tillsynsprogram 

Från och med oktober månad startar Brf 

Huggarens tillsynsprogram. Styrelsen kommer 

att skicka ut de första breven om tillträde för att 

göra tillsynen inom kort. Styrelsen kommer att 

inspektera alla BRF Huggarnes lägenheter vart 

10 år. 

Tillsynsprogrammet innebär att varje lägenhet 

och lokal i föreningen kommer att besökas och 

inspekteras utifrån gemensamma kriterier som 

är föreningens ansvar. Inspektionen är den 

samma som sker vi överlåtselse när en lägenhet 

säljs. Under de kommande åren kommer 

kommer alla lägenheter att inspekteras utifrån 

en lista på det som är föreningens ansvar. 

Exempel på detta är elementen, ventilation, 

elcentraler och fuktskador.  

 

Budget 2019/2020 

Styrelsen har beslutat om budget för perioden 

2019-09-01 till 2020-08-31. Den nya budgeten 

innebär en höjning av månadsavgiften med 1 

procent från och med den första januari 2020. 

Ny städfirma 

Styrelsen har tecknat ett avtal med Busy Bee 

AB som städar våra trappor och andra 

gemensamma utrymmen från och med augusti.  

 

Gruppanslutning av bredband firar ett år 

Första augusti 2018 startade BRF Huggaren sin 

gruppansluting av internet. Det innebär att alla 

lägenheter i föreningen ansluter sig till internet 

via ett gemensammat abonnemang som 

bekostas av föreningen. I august 2019, ett år 

efter anslutningen, har 164 av våra 255 

lägenheter anslutit sig. Betalar du fortfarande 

för ett annat abonnemang så passa på att byta. 

Det kostar inget utöver din månadsavgift. Läs 

mer på vår hemsida: www.huggaren.com  Eller 

kontakta styrelsen. 
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Medlemskap i Fonus ger rabatter för dig som boende i föreningen 

Brf Huggaren är sedan 1988 medlem och delägare i Fonus. Medlemskapet innebär att du som bor i 

BRF Huggaren har rätt till rabatter vad gäller begravning, juridisk rådgivning med mera. Läs mer om 

vilka rabatter som du har tillgång till: 

https://www.fonus.se/om-fonus/medlemmar/ 

Grillfest och källsortering 

Under sommaren används föreningens ute-och grillplatser frekvent vilkte är trevligt. Styrelsen vill 

dock förtydliga att källsortering även gäller grillplatserna. Ölbrukar, vindunkar och annnat avfall kan 

med fördel källsorteras i vår miljöstation istället för att fylla närmaste soptunna. 

Övergivna cyklar? 

Under hösten 2019 kommer kvarglömda och övergivna cyklar att tas bort från föreningens cykelställ 

och källare. Cyklar kommer att markeras med en lapp. Använder du fortfarande cykeln tar du bort 

lappen. Cyklar som inte används eller är övergivna kommer att tas bort efter tre månader.  

Förtydliganden avseende digital lägenhetspärm 

I infobladet från styrelsen 2019 02 informerades om införandet av en digital lägenhetspärm i 

föreningen. Styrelsen vill förtydliga att för de som fortsatt vill ha en traditionell papperspärm så har 

de fortsatt det. Det gäller även infobladen där de boende kan välja om de vill ha det i papper eller via 

e-post. 

Ledigt förråd 

Det finns ett ledigt förrådsutrymme på Sandbackegatan 5 att hyra. Är du intresserad kontakta 

terese@sekant.se 

 

Styrelsen önskar alla en fin höst!  
_________________________________________________________________________________ 
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     På svenska, se sidan 1 

Newsletter nr 3, 2019 

Relining project 

Relining of drainpipes continues according to 

plan. Right now, work is ongoing at Sand-

backegatan 5. After that, Rantzowsgatan will 

be next. The relining project will end at Sand-

backegången 4. Members will receive 

information regarding work in their apartments 

one week in advance. General information will 

go out to members four weeks in advance. 

Everyone must turn over one copy of the keys 

to their apartment to ISAB before relining can 

take place. Without keys to your apartment, 

work will be delayed and we will be faced 

with extra costs. 
 

Inspection of apartments 

Beginning in October, we will begin a program 

of inspection of all apartments. We will be 

sending out information regarding this 

inspection shortly to those apartments that will 

be inspected first. We plan to inspect all of Brf 

Huggaren’s apartments every 10 years. 

The inspection will be similar to the inspection 

that takes place when an apartment is sold. 

Over the course of the coming years, we will 

inspect every apartment, storage area, etc. 

according to a checklist. We will be checking 

those areas that are the housing association’s 

responsibility, for example radiators, 

ventilation, electrical outlets, water taps, etc. 

Each inspection is expected take about 30 

minutes. 

Budget 2019/2020 

The board has approved a budget for Sep. 2019-

aug. 2020. The new budget includes a 1% rise 

in our monthly fee as of Jan. 2020. 

 

New cleaning contract 

Your housing association board has signed a 

contract with Busy Bee AB for cleaning 

stairwells and other common areas. Busy Bee 

began working with us in August. 

 

Brf Huggaren’s broadband after one year 

Brf Huggaren arranged for broadband to all 

apartments on August 1 last year. Every 

apartment now has a connection to the Internet 

paid for by the housing association. As of 

August of this year, 164 apartments have made 

use of this service out of Brf Huggaren’s 255 

apartments. If you are paying for a broadband 

subscription today, why not switch to Brf 

Huggaren’s broadband? It will cost you nothing 

more than the monthly fee you already pay. If 

you need help with this, you can find 

information at www.huggaren.com or contact 

your board. 

 

 

 

mailto:styrelsen@huggaren.com
https://www.hsb.se/malmo/brf/huggaren/nyheter/gruppanslutning-bredband/


   BRF HUGGAREN
 ___________________________________________________________________________ 

4(4) 
__________________________________________________________________________________________ 
 

Brf Huggaren Styrelsen Organisationsnummer: 746000-5601 

Vattenverksvägen 36 E-post: styrelsen@huggaren.com 

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

    

 

Brf Huggaren is a member of Fonus and you are qualified for a discount at Fonus 

Since 1988, Brf Huggaren has been a member and shareholder in Fonus. This means that you, 

as a member of Brf Huggaren, can receive a discount if you use Fonus in connection with 

burials, legal advice after a family member has passed away, etc. You can read more about 

these services and your qualifying discount here. 

https://www.fonus.se/om-fonus/medlemmar/ 

Grill parties and recycling 

During the summer, our outdoor grills and tables are frequent used. Your housing association 

board would like to point out that sorting waste for recycling applies here as well. Beer cans, 

wine cartons and other waste should be placed in our recycling station to avoid overfilling the 

waste baskets around the grills and tables. 

Abandoned bicycles 

During the autumn we will be removing abandoned bicycles from bicycle parking outside and 

in the basements. A tag will be attached to all bicycles. Bicycles that still have a tag attached 

after three months will be removed.  

Clarification regarding apartment binders 

In our last newsletter, we wrote about a digital apartment binder. Members who wish to 

continue using a paper binder are welcome to do so. This newsletter can also be delivered as a 

hardcopy through your apartment’s mail slot or as an email newsletter. 

Storeroom for rent 

A storeroom in Sandbackgatan 5 is available. Intrested members are invited to contact 

terese@sekant.se 

Your housing association board wishes everyone a lovely 

autumn!  
_________________________________________________________________________________ 
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