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   For English, see page 3 

Infoblad nr 4 2020 

Årsstämma 

Föreningens årsstämma är preliminärt bokad 

den 2 februari 2021. Styrelsen följer 

utvecklingen av coronapandemin noga. Mer 

information kommer efter årsskiftet.  

 

Kontrollera din brandvarnare inför 

helgerna. 

Glöm inte att kontrollera att din brandvarnare 

fungerar. Om den inte fungerar kontakta 

Sarmad på Sekant på tfn. 0708-44 81 75 

Läs mer om brandvarnare på 

https://www.msb.se/s 

Förlängt avtal med Sekant 

Styrelsen har förlängt kontraktet med Sekant 

avseende fastighetsskötsel och 

fastighetsförvaltning till och med 2023. 

Styrelsen är glada att Terese, Sarmad med flera 

fortsatt kommer hjälpa oss på Huggaren.  

Container för grovsopor 

Varje kvartal beställer styrelsen en container för 

grovsopor. Totalt är det tre containrar som 

kommer, en på torsdagen, en på fredagen och 

en på måndagen. Det är viktigt att vi alla 

medlemmar respektera de regler som gäller för 

containrarna 

- Om en container är full (dörren ska gå att 

stänga) kan man inte ställa saker i öppningen 

eller utanför. Då får man vänta på nästa 

container.  

- Ställ saker så långt in i containerns som 

möjligt. Det hjälper oss all att få plats med så 

mycket som möjligt. 

- Sopor som går att sortera i miljöstationen ska 

sorteras där: Elektronik, kartong och papper hör 

inte hemma i containern. 

- Miljöfarligt avfall som färg, kemikalier och 

bildäck får INTE slängas i containern. 

-Det är när som helst möjligt för vem som helst 

att lämna grovsopor på Sysavs 

återvinningsanläggning på Spillepengen. 

- Det är också viktigt att vi är noga med att 

sopsortera i miljöstationen och lägga rätt avfall 

i rätt behållare. Inför jul och nyårshelgerna 

brukar det dessutom blir extra fullt i vår 

miljöstation. Tänk på att vika ihop kartonger. 

Kontinuerligt fastighetsunderhåll 

Styrelsen arbetar kontinuerligt med underhåll 

av våra fastigheter. Ett nytt bokningssystem för 

vår tvättstuga har installerats. Det gamla 

systemet var dessvärre inte kompatibelt med 

moderna nya tvättmaskiner. Det har kommit en 

del synpunkter från medlemmar i anslutning till 

det nya systemet och styrelsen utvärderar hur 

systemt fungerar löpande.  

Inom kort kommer fönstren på Sandbackegatan 

8 att få ny isolering.
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Presentation av en styrelseledamot: Lewis Lebolt 

Jag är född och uppvuxen i Chicago och flyttade till Skandinavien när jag var 22 år gammal. Sedan 

dess har jag bott och arbetat i Sverige, Norge och Danmark. Jag flyttade till Brf Huggaren från 

Köpenhamn för tre år sedan. Ett par månader senare blev jag invald i Brf Huggarens styrelse och blev 

omvald 2018. Jag är pensionär och arbetet med Brf Huggarens styrelse är ett bra sätt för mig att hålla 

mig aktiv. Som styrelseledamot har jag engagerat mig i flera olika områden: IT och television, 

utbildning för förtroendevalda, översättning av föreningsinformation till engelska och 

störningsrapporter. Jag tycker om vår bostadsrättsförening och gillar att bo i Kirseberg. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

God Jul önskar Styrelsen! 
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     På svenska, se sidan 1 

Newsletter nr 3, 2020 

General assembly 

Brf Huggaren’s general assemply is 

preliminarily booked for February 2, 2021. The 

board is closely following developments in 

guidelines during the pandemic. There will be 

more informaton about this in January. 

Check your fire detector before the 

holidays 

Do not forget to check that your fire detector is 

functioning. If it does not work, contact Sarmad 

på Sekant på tfn. 0708-44 81 75.  

 

More information is available in Swedish at 

https://www.msb.se/s 

Contract with Sekant renewed 

Brf Huggaren’s board has renewed its contract 

with Sekant for maintainence and 

administration. The new contract will apply 

through 2023. The board is happy that Terese, 

Sarmad and others from Sekant will continue 

working with us. 

 

  

Container för grovsopor 

A container for bulky refuse is available in Brf 

Huggaren four times every year. The container 

is emptied three times when it is available: on 

Thursday, Friday and Monday. Please respect 

the rules for these containers: 

- If the container is full and the door cannot 

shut, do not place anything in the door opening 

or outside the container. Wait for the container 

to be emptied.  

- Place your bulky refuse deeply into the 

container, to fit as much as possible into each 

container. 

- Refuse that should go to the recycling station 

must be sorted there. Electronics, cardboard and 

paper should not be put into the container. 

- Hazardous waste such as paint, chemicals and 

automobile tires may not be placed in the 

container. 

- It is always possible to deposit bulky refuse at 

the Sysav recycling station in Spillepengen. 

Building maintenance 

Brf Huggaren’s board is constantly keeping up 

with building maintenance. A new booking 

system was installed in our laundromat because 

the old system was not comapatible with our 

mailto:styrelsen@huggaren.com
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new washing machines. The board is evaluating 

this new system to make sure it fits our needs.  

New insulation will be installed around the 

windows at Sandbackegatan 8. 

 

Presentation of a board member at Brf Huggaren: Lewis Lebolt 

I grew up in Chicago and came to Scandinavia when I was 22 years old. Since then, I have 

lived and worked in Sweden, Norway and Denmark. I moved to Brf Huggaren from 

Copenhagen about 3 years ago. A couple of months later, I was elected to the board for the first 

time. I was re-elected in 2018. Now retired, my work for the Brf Huggaren board is one way 

for me to stay active. As a board member, I have been involved with IT and television, 

education for our representatives, translation of association information to English and 

disturbance reports. I enjoy working for our housing association and I really like Kirseberg. 

Newsletter and other information available by email 

You can get this newsletter sent to you by email. Email makes it simpler and quicker for Brf 

Huggaren to inform you about things happening in our housing association. Email also reduces 

our use of paper, which is good for the environment. If you want to receive this newsletter by 

email, send a request by email to Terese, our administrator, at terese@sekant.se. Remember to 

include your apartment number when you request information by email. 

Holiday greetings from the board at 

Brf Huggaren board 

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

