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   For English, see page 3 

Infoblad nr 2 2021 

Mopedparkering 

En mopedparkering har färdigställts bakom 

tvättstugan. Syftet är att erbjuda alla med 

mopeder möjligheten att parkera på en särskild 

parkering friställd från föreningens byggnader. 

Anledningen är framförallt den brandfara som 

det innebär med bensindrivna fordon parkerade 

i anslutning till byggnader. 

  

Obligatorisk ventilations kontroll (OVK) 

En OVK, obligatorisk ventilationskontroll, har 

genomförts. OVK ska göras regelbundet (vart 

sjätte år). Syftet är att visa att inomhusklimatet 

är bra och att ventilationssystemen fungerar. 

Kontrollen har utförts av en certifierad 

kontrollant. Totalt 15 punkter upptäcktes som 

måste åtgärdas. Arbetet med dessa åtgärderna 

kommer påbörjas omgående. 

 

 

 

 

 

 

 

Trädgård 

Styrelsen har beslutat om en plan för 

nyplantering av växter och övrig uppfräschning 

och modernisering av vår utemiljö. Under 2021 

och 2022 kommer en del arbete att ske runt om 

i vår förening. Bland kommer gamla buskar att 

ersättas av nya och vissa av grönytorna att 

förändras.  

Inglasning av balkonger 

Tyvärr har bygglovet som ska ge oss möjlighet 

att glasa in fler balkonger på föreningen blivit 

försenat. Styrelsen har idag ingen ytterligare 

information om när bygglovet kan bli färdigt.  

Pallkrageodling 

Är du intresserad av att vara med och odla i 

föreningens pallkragar kan du skriva till 

styrelsen@huggaren.com så vidarbefodrar vi 

mailet till ansvariga. 
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Kontinuerligt fastighetsunderhåll 

Förutom OVKn har det under våren skett en dränering av tvättstugans vägg. Två av områdets 

grillplatser har fått nya skärmväggar samt att uteplatsen bakom Sandbackegången 4 uppdaterats. 

Tvättstugan har fått två nya tvättmaskiner och inom kort kommer även ett nytt torkskåp. 

Under sommaren kommer även ledbelysningen i föreningens entréer att bytas ut. 

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, utemiljö och miljöstation håller vi inte 

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

Styrelsen önskar alla en fin sommar! 

Valberedningen informerar 

Vi i valberedningen upplever att det är väldigt svårt att rekrytera nya kandidater för kommande 

styrelseuppdrag. I en bostadsrättsförening bör alla medlemmar känna ett ansvar genom att bidra på 

olika sätt till bostadsrättsföreningens utveckling. Det innebär inte ett ideellt arbete utan alla uppdrag är 

arvoderade.  

Vi behöver engagerade medlemmar, utan er så finns det faktiskt ingen BRF förening som heter 

HUGGAREN. 

Med det sagt så söker vi hela tiden efter medlemmar som har olika kompetenser inom främst ekonomi 

men även byggnormer, It kunskap, upphandling, trädgårdsintresse. Erfarenhet av styrelsearbete är 

naturligtvis en merit. Vi har en utmärkt styrelse för närvarande med blandad och bra kompetens! Dock 

vet man aldrig hur länge det består. Det som verkligen saknas nu är engagerade kvinnor för en optimal 

balans !! Så hör av er kvinnor! Vi behöver er!  

Du kan nå oss via mejl: valberedningen@huggaren.com eller på tel 

0707368275 

Vi ser fram emot att du hör av dig!  

Våriga hälsningar Maria & Lars-Erik 

Valberedningen i Brf Huggaren 
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     På svenska, se sidan 1 

Newsletter nr 2, 2021 

Moped parking 

A moped parking area has been built behind the 

laundromat. In this way, we are able to provide 

moped parking away from walls and buildings 

and avoid a fire hazard. 

Mandatory ventilation check-up (OVK) 

OVK, the mandatory check of all ventilation, is 

now complete. An OVK is performed regularly 

every sixth year to see to it that indoor climate 

is good and that the ventilation system 

functions. The check-up is performed by 

certified controllers. The check-up revealed 15 

areas that must be dealt with. Work on these 

areas will begin immediately. 

Yards and green areas 

Brf Huggaren’s board has approved a plan for 

new plantation and a general freshening and 

modernization of the environment around our 

buildings. Work on our green areas will be 

ongoing during 2021 and 2022 all around our 

property. Among other things, old bushes will 

be replaced with new ones and there will be 

changes to some green areas. 

 

Glassed-in balconies 

Unfortunately, the building permit we need to 

begin putting in windows in more balconies has 

been delayed. At this time, Brf Huggaren’s 

board has no further information about when 

the building permit will be granted. 

Pallet rim gardens 

If you are interested in growing something in 

one of Brf Huggaren’s pallet rims, send an 

email to styrelsen@huggaren.com and we will 

forward it toi the gardening group leader. 
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Building maintenance 

Aside from the mandatory ventilation check-up, one of the walls in the laundromat has been 

dried out. New protecting walls have been put up around two grill pits and the area outside 

Sandbackegången 4 has been freshened up. 

We have installed two new washing machines in the laundromat and new drying closets will be 

installed shortly.  

Entrances will switch to LED-lights this summer. 

You can help Brf Huggaren keep our property and buildings in good shape by telling us about 

broken lamps, blocked garbage shafts and other similar things that need maintenance. Send a 

report about needed maintenance to info@sekant.se . You can also call in the report at +46-40-

611 0084 or file a report in the ”Sekant felanmälan” app available att appstores. When we take 

care of our common areas such as the laundromat, green areas and recycling station, we reduce 

costs and create a neighborly housing association. 

The Brf Huggaren board wishes everyone a warm and sunny summer 

 

From Brf Huggaren’s nominating comittee 

The nominating committee has found it very difficult recruiting new candidates to Brf 

Huggaren’s board. Every member of a housing association needs to show responsibility by 

contributing to Brf Huggaren in different ways. Board positions are paid positions. 

We need active members and without active members there is no housing association Brf 

Huggaren. 

We are always interested members with different competencies, 

particularly economics but also members knowledgeable about 

building standards, IT-administration, purchasing and gardening. 

Previous board experience is of cours a plus. Our present board is 

excellent with a good balance of competencies but you never know 

how long the board members continue. One thing that is truly lacking 

is active women for optimal balance. We need women!  

You can reach us by email at valberedningen@huggaren.com or call 

us at +46-70-736 8275 

Looking forward to hearing from you  

Spring greetings Maria & Lars-Erik 

Brf Huggaren’s nominating committee 
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