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   For English, see page 3 

Infoblad nr 1 2021 

Årsstämma 2021 

Den 2 februari hölls en digital årsstämma. 

Föreningens medlemmar har även haft möjlig-

heten att poströsta. Stämman beslutade att ge 

den sittande styrelsen fortsatt förtroende. 

Styrelsen består av: 

Ordförande - Brian Solberg Petersen 

Vice Ordförande - Tomas Nilsson 

Sekreterare - Daniel Svärd 

Organisatör för studieverksamheten och IT-

ansvarig- Lewis Lebolt 

Organisatör för fritidsverksamhet och 

upphandlingar– Johan Threms 

Tekniska ledamot - Ben Brunsström 

HSB-ledamot – Adis Julardzija 

Kontaktuppgifter till styrelsen finns i din 

trappuppgång och på vår hemsida. 

Valberedning och revisorer 

På årsstämman valdes även revisorer och 

valberedning. Föreningens revisorer är 2021 

Mia Matsson och Gabriel Forsman. 

Valberedningen består av Maria Forsman och 

Lars-Erik Nilsson. Även kontaktuppgifter till 

revisorer och valberedning hittar du i din 

trappuppgång och på vår hemsida. 

 

 

Nya lösning för vårt återvinningssystem 

och IMD. 

På stämman beslutades också att styrelsen får i 

uppdrag att ta fram ett förslag till hur den 

framtida sophanteringen och återvinningen ska 

se ut i BRF Huggaren. Vidare beslutade 

stämman att individuell mätning och debitering 

(IMD) av elförbrukningen införs i BRF 

Huggaren. Dock behövs ett stämmobeslut till. 

En extrastämma planeras därför. IMD innebär 

att elförbrukningen mäts individuellt för varje 

bostadsrätt och debiteras medlemmen direkt. 

Föreningen står då för kostnaden av 

elabonnemanget. Vid införande av IMD 

försvinner alltså elabonnemanget för lägenheten 

som du i dag betalar. Föreningen kommer 

dessutom som storförbrukare av el att kunna 

förhandla fram ett bättre elpris än vad varje 

enskild medlem kan göra.  

Lägenhetspärm 

En ny och uppdaterad version av föreningens 

lägenhetspärm finns nu publicerad på vår 

hemsida. I pärmen hittar du viktig information, 

kontaktuppgifter och vilka regler som gäller i 

vår förening.
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Kontinuerligt fastighetsunderhåll 

Under februari har fönstren på Sandbackegatan 8 fått ny isolering. 

Nya buskar har planterats bakom Sandbackegatan 5 och Sandbackegången 4. 

Nya områdeskyltar har satts upp. 

Du som boende i föreningen hjälper till att hålla våra fastigheter och vår utemiljö i gott skick genom att 

felanmäla trasiga lampor, stopp i sopnedkast och andra saker som behöver åtgärdas. Felanmälan görs 

till info@sekant.se eller via 040-611 00 84 eller i appen "Sekant felanmälan". Genom att tillsammans 

ta gott hand om våra gemensamma anläggningar som tvättstuga, grillplatser och miljöstation håller vi 

inte bara nere kostnaderna utan hjälps åt att skapa en trivsam förening.  

Bredband 

2021 började med en övergång till nya Internethastigheter (upp till 10 ggr snabbare) i alla lägenheter. 

Föreningen är nu välutrustad inför framtidens behov. Det finns 67 lägenheter som inte håller de nya 

hastigheterna. Vi kommer att göra stickprov i en del lägenheter för att felsöka vårt fibernät i de fallen. 

Om du tycker att din Internethastighet är för långsam, bör du i första hand ta kontakt med Bredband2 

tlf 0770-811 000. Ofta beror problemet på något tillfälligt. Internethastigheten går upp och ner under 

dagen beroende på Den allmänna Internettrafiken. Om du konstant noterar låga hastigheter, kan det 

också bero på att din egen utrustning inte klarar de nya hastigheterna (1000/1000 Mbps). I sådana fall 

kan det vara frågan om att använda en annan Ethernetkabel i uttaget, eller att skaffa en ny router eller 

ny dator. 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen tackar för fortsatt förtroende 2021  
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     På svenska, se sidan 1 

Newsletter nr 1, 2021 

General assembly 2021 

Brf Huggaren held its annual general assembly 

on Feb. 2 as a digital assembly. Members not 

present were able to vote by ballot before the 

meeting. The general assembly expressed 

confidence in its elected officials.  

The members of Brf Huggaren’s board 2021 

are:  

Chairperson - Brian Solberg Petersen 

Vice chairperson - Tomas Nilsson 

Secretary - Daniel Svärd 

Education and IT - Lewis Lebolt 

Recreation and procurement – Johan Threms 

Infrastructure - Ben Brunsström 

Representative from HSB – Adis Julardzija 

Contact information is posted in entrances and 

on our homepage. 

Auditors & nominating committee  

Brf Huggaren’s general assembly 2021 elected 

Mia Matsson and Gabriel Forsman as auditors 

and Maria Forsman and Lars-Erik Nilsson to 

our nominating committee. Contact information 

is posted in entrances and on our homepage. 

New solutions for recycling and 

individual measurement and billing for 

electricity 

Brf Huggaren’s general assembly decided to 

task the board with finding a proposal for our 

housing association’s future waste disposal and 

recycling systems. 

The general assembly also decided to introduce 

individual measurement and billing for 

electricity at Brf Huggaren. This requires 

confirmation at a second general assembly 

meeting and the board has begun planning for 

an extra general assembly later this year to 

confirm this decision. 

Individual measurement and billing for 

electricity involves measuring each apartment’s 

use of electricity and each apartment is billed 

separately according to how much electricity 

they use. Our members will no longer have to 

pay for separate accounts at different power 

companies. By bringing all of Brf Huggaren’s 

accounts into a single account for the entire 

housing association (with individual 

measurement and billing), the association can 

negotiate a considerably better price for 

electricity for all of us compared to individual 

accounts. 

The apartment manual 

A new, updated version of Brf Huggarens 

apartment manual is now available on our 

homepage. The manual contains important 

information, contact details and rules governing 

the housing association. 
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Regular building maintenance 

Replaced isolation material around windows at Sandbackegatan 8 in February. 

New bushes planted behind Sandbackegatan 4 & 5. 

Please help us keep our buildings and common areas well-maintained by contacting the office if 

you see lamps that don’t work, if your trash shaft is blocked or if other things need to be 

repaired or replaced. Send your report to info@sekant.se, or by calling  040-611 0084, or with 

the app ”Sekant felanmälan”. Together we can take care of common areas like the laundromat, 

grilling areas and our recycling station, hold costs to a minimum and create a nice environment. 

Internet 

At the beginning of 2021, the association switched to new Internet speeds (10 times faster than 

previously) in all apartments. Brf Huggaren is well-equipped for future Internet needs. We have 

determined that 67 apartments do not have access to these new Internet speeds. We will be 

performing tests in some apartments to find and resolve any issues with our fibernet. 

If you believe your Internet connection is too slow, please contact Bredband2 customer service 

at 0770-811 000. A slow Internet connection is most often due to the amount of general Internet 

traffic and speeds vary over the course of a day. If your Internet speed is consistently slow, it 

may be your equipment cannot handle the new speed (1000/1000 Mbps). You may need to get 

another Ethernet cable, router or computer if this is why you cannot surf at the new speeds.  

 

The Brf Huggaren 

board thanks you for 

your vote of 

confidence in 2021 
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