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   For English, see page 3 

Infoblad nr 4 2019 

 

Arbetet med relining 

Arbetet med att relina föreningens 

avloppsstammar är i slutfasen och arbete pågår i 

lägenheter med adressen Rantzowsgatan 7 och 

9 samt Sandbackegången 4. Nycklarna 

återlämnas då hela etapp två är slutbesiktigad. 

Etapp 1 av reliningen som innefattar 

Sperlingsgatan 7 och 9, Vattenverksvägen 36 

samt Sandbackegatan 7, 8 och 10 är avslutad 

och slutbesiktigad. Alla de boende på dessa 

adresserna har fått tillbaka sina nycklar.  

 

BRF Huggarens tillsynsprogram 

Från och med oktober månad är Brf Huggarens 

tillsynsprogram igång. Styrelsen skickar ut brev 

om tillträde kontinuerligt för att göra tillsynen. 

Styrelsen kommer att inspektera alla BRF 

Huggarens 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 vid överlåtelse när en lägenhet 

säljs. Under de kommande åren kommer alla 

lägenheter att inspekteras utifrån en lista på det 

som är föreningens ansvar. Exempel på detta är 

elementen, ventilation, elcentraler och 

fuktskador.  

 

Årsstämma 

Föreningens årsstämma kommer att hållas den 

3 februari 2020. Mer information kommer 

efter årsskiftet.  

 

Upphittade saker 

En armbandsklocka (i toalettvagnen), ett Circle 

K kort (utanför ingången till tvättstugan) och en 

bilnyckel (i miljöstationen) är upphittade. De 

återfås mot beskrivning.  

 

Renovering av badrum? 

Efter genomförd reliningen måste du kontakta 

ISAB om du ska byta golvbrunn vid 

badrumsrenovering . Detta för att föreningens 

garanti ska gälla.  

 

Blankett för ombyggnad i badrum hittar du på 

vår hemsida här eller kontakta terese@sekant.se 

för ett pappersexemplar. 

 

Kontrollera din brandvarnare inför 

helgerna. 

Glöm inte att kontrollera att din brandvarnare 

fungerar. Läs mer om brandvarnare på 

https://www.msb.se/s 

 

 

 

mailto:styrelsen@huggaren.com
https://www.hsb.se/malmo/brf/huggaren/service/ansokan-om-andring-i-lagenhet/
mailto:terese@sekant.se
https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Brandskydd/Brandskyddsutrustning/Brandvarnare1/
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Uppgradering av tvättstuga och värmesystem 

Det kommer att monteras in en ny energieffektiv värmepumpstorktumlare i tvättstugan. Även 

torkskåpen i tvättstugan kommer att kopplas till en värmepump. Arbetet kommer att utföras innan 

julen.  

Isolering av fönster i föreningen fortsätter under december. Denna gång har turen kommit till 

Sandbackegatan 5. Arbetet med att optimera föreningens värmesystem har under hösten inneburit att 

utegivarna kalibrerats och fått nya skyddskåpor. Värmesystemen i alla husen utom Sandbackegången 

3 är tömda på luft. Detta innebär att ni inte behöver lufta era radiatorer. Skulle det mot all förmodan 

ändå behövas kontakta terese@sekant.se.  

Valberedningen informerar och söker!  

Under året har valberedningen träffat och/eller haft kontakt med de olika förtroendevalda i styrelsen 

samt revisorer. Då Frida i valberedningen flyttat från föreningen under sommaren söker vi nu därför 

minst en valberedare inför kommande stämma och verksamhetsår.  

En valberedare sitter under ett år och har på ett ickegranskande sätt som uppgift att undersöka hur 

styrelsearbetet fungerar samt att fylla upp styrelsen med den kompetens som föreningen behöver.  

Sittande valberedning har träffats några gånger över året samt haft telefon-, och mailkontakt. 

Vi har en bra relation med styrelsen och revisorer och tycker att arbetet har flutit på väldigt bra. 

Valberedningen föreslår revisorer, ledamöter, suppleanter och stämman väljer. 

Det är ett intressant och givande engagemang, ett viktigt uppdrag som i förlängningen kommer oss 

föreningsmedlemmar tillgodo! :)  

Är du som föreningsmedlem intresserad? Kontakta oss i valberedningen på: 

valberedningen@huggaren.com alternativt på telefon direkt till Maria: 0707368275 

Har du frågor och intresse av att förövrigt engagera dig i styrelsearbete eller som revisor så är du varmt 

välkommen att kontakta oss. 

Vi ser fram emot att höra av Dig! 

Vänligen Maria och Frida 

 

Styrelsen önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt år! 

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

Newsletter nr 4, 2019 

Relining project 

The relining project of all of the association’s 

drainpipes is entering its final phase. Work is 

now on apartments at Rantzowsgatan 7 och 9 

and Sandbackegången 4. Keys will be returned 

after final inspection of this stage.  

Relining Stage 1, which included 

Sperlingsgatan 7 and 9, Vattenverksvägen 36 as 

well as Sandbackegatan 7, 8 och 10 has been 

completed and inspected. Keys have been 

returned to everyone at these addresses. 
 

Apartment oversight at Brf Huggaren 

This program began in October. Apartments to 

be inspected are notified about one month in 

advance. The plan is to inspect every apartment 

once every 10 years. 

The oversight program involves visiting and 

inspecting every apartment and area in the 

association with a list of things that are the 

association’s responsibility to maintain. A 

similar inspection takes place when an 

apartment is sold. It will take several years to 

inspect every apartment. Oversight includes 

things like radiators, ventilation, the apartment 

fuse box and looking for moisture damage. 

 

 

General Assembly 

Your housing association’s General Assembly 

will take place on February 3, 2020. More 

information will be arriving in January. 

 

Lost and found 

A wristwatch has been found in the toilet cart. 

A Circle K card has been found outside the 

entrance to our shared laundromat. A car key 

has been found in the recycling station. If you 

have lost one of these objects, describe it for us 

and we will return it to you. 

 

Renovating your bathroom? 

Once relining is completed, you must contact 

ISAB if you renovate your bathroom and will 

be replacing the floor drain. This is to maintain 

the guarantee for the relining.  

 

You can find the form for refurbishing your 

bathroom on our homepage at this address or 

contact terese@sekant.se for a paper copy. 

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 (information in Swedish) at 

https://www.msb.se/s 
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Improvements in the laundromat and our heating system 

A new and energy efficient clothes dryer with heat pump will be installed in the laundromat. 

The drying cabinets in the laundromat will also be conneted to a heat pump. Work is expected 

to be completed before Christmas.  

Insulation of the association’s windows continues during December. We are now working on 

Sandbackegatan 5. This autumn, optimization of the association’s heating system has involved 

calibrating heat sensors and putting new casing on them. Air bubbles have been removed from 

all heating systems in all our buildings (except Sandbackegången 3). This means that you do 

NOT have to remove air from your radiators yourself. If you think this is necessary anyway, 

please contact terese@sekant.se.  

Information from your association nominating committee  

The nominating committee has met and/or spoken to all of our board members and auditors. 

Frida, a member of the nominating committee, moved from the association last summer and the 

committee needs at least one new member as we head towards our next General Assembly and 

the coming year.  

Members of the nominating committee are elected for one year and look into how the board is 

working and finds candidates to replace board members that have left the board with the skills 

that the association needs.  

The present nominating committee has met a few times over the course of the year and had 

telephone conversations and discussions by email. 

The nominating committee has a good working relationship with the association board and its 

auditors and we feel that work with the association has flowed well. 

The committee nominates candidates for auditor and the board (including deputy members). The 

General Assembly elects candidates for these posts. 

Work with the nominating committee is rewarding and engaging. It is an important position that 

benefits the entire housing associaton and all its members.  

Are you interested in your housing association? Contact your nominating committee at 

valberedningen@huggaren.com or call Maria at 070-736 8275 

Har du frågor och intresse av att förövrigt engagera dig i styrelsearbete eller som revisor så är du 

varmt välkommen att kontakta oss. 

We’re looking forward to hearing from you! 

Regards, Maria and Frida 

Brf Huggaren’s board wishes everyone a Merry Chrismas and a 

Happy New Year!  

mailto:styrelsen@huggaren.com
mailto:terese@sekant.se
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