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   For English, see page 3 

Infoblad nr 2 2020 

Ny bostad i Huggaren 

Den tidigare lokalen på Spelingsgatan 7 är nu 
både praktiskt och formellt omgjord till en 
bostad. På en extrastämma den 4 april togs det 
slutgiltiga beslutet. Styrelsen är glada att ha 
bidragit till att ytterligare en bostad skapats på 
Huggaren och i Malmö. 
 

Vill du glasa in din balkong? 

Styrelsen har fått en fråga av en av 
föreningens medlemmar om möjligheterna 
att glasa in balkongen. Är du också 
intresseras av att glasa in din balkong. 
Skicka i så fall ett mejl till 
tomas01@huggaren.com . Beroende på hur 
många som är intresserade är det möjligt att 
gå vidare med en gemensam offertförfrågan 
samt ansökan om bygglov. En eventuell 
inglasning av balkongen bekostas av 
medlemmen själv. 

Förlängt städkontrakt 

Styrelsen har valt att förlänga städkontraktet 
med Busy Bee på ytterligare två år. Busy Bee 
städar våra trappuppgångar, tvättstuga och 
andra gemensamma utrymmen. 
 
 
 

 
Fortsatt fastighetsunderhåll 

Styrelsen arbetar kontinuerligt med underhåll 
av våra fastigheter. Under maj månad har 
fönstren på Sandbackegatan 5 tilläggsisolerats. 
Skälet är främst värmeisolering men som en 
bonus får vi även en lägre ljudnivå från utsidan. 
Uppdatering av föreningens värmesystem pågår 
fortsatt med nya energieffektiva 
värmecirkulationspumpar samt nya VVC-
pumpar på våra värmecentraler i 
Sandbackegatan 3, 5 och 7 samt 
Sandbackegången 3 och 4. Inom kort kommer 
även belysningen i miljöstation, källargångarna 
och entréernas inner och ytterbelysning att 
förnyas med LED-belysning. Förutom bättre 
och modernare belysning beräknas elkostnaden 
halveras.  
 

Huggarens bredband blir snart 10 gånger 
snabbare 

Föreningen ska snart underteckna ett avtal som 
uppgraderat vårt bredband till 1000/1000 Mb, 
dvs. 10 gånger snabbare än föreningens  
nuvarande bredband. Mer information kommer 
senare under året eller i början på nästa år. 

Tillsynsarbetet ligger på is 

BRF Huggarens tillsynsprogram ligger för 
närvarande på is. Anledningen är den globala 
pandemin orsakad av coronaviruset covid-19.  

.
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Styrelsen presenterar sig – Daniel Svärd, sekreterare och ledamot 

Hej, jag heter Daniel Svärd och till vardags arbetar jag på Malmö stad med planering och 
uppföljning. Jag bor på Sandbackegatan 7C och blev invald i styrelsen för BRF Huggaren 2017.  

Som styrelseledamot och sekreterare så ansvarar jag framförallt för att hålla koll på protokoll och 
andra papper, exempelvis avtal föreningen har med olika leverantörer. Jag skriver också våra infoblad 
och uppdaterar hemsidan med mera. Vi är en engagerad styrelse i en förening med god ekonomi. 
Tack vare låga räntor och ett aktivt styrelsearbete har vi även kunnat hålla kostnaderna för föreningen 
i schak. Efter att vårt stora reliningprojekt nu är avslutat blir det kul att blicka framåt och ta i tu med 
andra delar av föreningen som kan uppdateras och utvecklas.  

Hälsningar Daniel 

Infoblad och annan information via e-post 

Ta chansen att få detta infoblad via e-post. Genom att kommunicera via e-post blir det enklare och 
snabbare för styrelsen att nå ut till medlemmarna med information om vad som sker i vår förening. 
Det sparar även miljön att inte skriva ut mängder med pappersexemplar. Om du vill ha infobladet till 
din e-post. Vänligen maila den samt din lägenhetsadress och namn till vår fastighetsförvaltare 
terese@sekant.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen önskar alla en fin sommar! 
_________________________________________________________________________________ 



   BRF HUGGAREN
 ___________________________________________________________________________ 

3(4) 
__________________________________________________________________________________________ 
 

Brf Huggaren Styrelsen Organisationsnummer: 746000-5601 
Vattenverksvägen 36 E-post: styrelsen@huggaren.com 
S-212 21 MALMÖ Hemsida: www.hsb.se/malmo/huggaren 
    

 

 

     På svenska, se sidan 1 

Newsletter nr 2, 2020 

New apartment in Brf Huggaren 

Huggaren’s board is pleased to have helped 
create one more apartment for Huggaren and 
Malmö. The unit at Sperlingsgatan 7 has now 
been converted to an apartment. The final 
decision was made at an extra general assembly 
meeting on April 4. 

 

Do you want windows around your 
balcony? 
A member has asked the board about putting 
windows up around a balcony. If you are also 
interested in this, please send a mail to 
tomas01@huggaren.com. Depending on the 
number of members interested, we can put 
together a group purchase request and 
application for building permits. Purchase of 
balcony windows is paid for by the individual 
member. 
Extended contract for cleaning 
Huggaren’s board has decided to extend our 
cleaning contract with Busy Bee for two more 
years. Busy Bee cleans our stairwells, 
laundromat and other common areas. 

Repairs and maintenance continue 

Huggaren’s board regularly plans and purchases 
building maintenance. During the month of 
May, windows at Sandbackegatan 5 received 
extra insulation, primarily to hold warmth in 
during the winter but with the added benefit of 
dampening sound from outdoors. Our heating 
system is being updated to new energy efficient 
heat circulation pumps and new VVC-pumps in 
our central heating units at Sandbackegatan 3, 5 
and 7 and Sandbackegången 3 and 4. LED 
lamps will soon replace lighting in our 
recycling room, basements and both inside and 
outside entrances. Aside from providing better 
and more modern lighting, LED lamps cut our 
electricity bills in half. 

Huggaren’s broadband will soon be 10 
times faster 

Huggaren’s board is about to sign a contract for 
broadband 1000/1000 Mb, 10 times faster than 
the broadband we have today. You will be 
getting more information about this later in the 
year or in 2021. 

Inspection of apartments paused 

Huggaren’s program of apartment inspections has 
been paused due to Corona. 
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Brf Huggaren’s Board Member: Daniel Svärd, board member and board secretary 

Hi. My name is Daniel Svärd. I work with planning and follow-up for the city of Malmö. I live 
at Sandbackegatan 7 C and was elected to Huggaren’s board in 2017. 

As board member and secretary for the board, my primary responsibility is to keep meeting 
minutes and other documents in order, such as contracts Huggaren has with various 
contractors. I also write this newsletter and update our homepage. Our board is dedicated and 
our housing association’s economy is good. Thanks to a combination of low interest rates and 
good board decisions, we have firm control over expenses. Now that the huge relining project 
is over, I am looking forward to improving and developing other areas in Huggaren. 
Regards, 
Daniel 

Newsletter and other information by email 

You can get this newsletter delivered to you by email. It is easier and faster for Huggaren’s 
board to reach our members by email. It is also better for the environment than using paper. If 
you want to receive this newsletter and other information from Huggaren to your email inbox, 
please send your apartment address and number, name, and email address to our administrator, 
terese@sekant.se.  

 
Brf Huggaren’s board wishes a great summer to all 

our members 


