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   For English, see page 4 

Infoblad nr 3 2021 

Budget 21/22 

Styrelsen har beslutat om budget för 

räkenskapsåret 21/22. Föreningens ekonomi är 

fortsatt stark. Låga räntor på våra lån och 

minskad förbrukning på el och värme gör att det 

inte blir någon höjning av månadsavgiften 

2022. Investeringar i ny belysning i föreningen 

och utrustning i tvättstugan har lett till att 

elkostnaderna minskade med nästan hälften 

jämfört med 2019. Samtidigt planerar styrelsen 

fortsatt underhåll av våra fastigheter. Förutom 

införande av individuell mätning och debitering 

av el pågår ett förnyelsearbete av vår trädgård. 

Vidare planeras för nya porttelefoner och utbyte 

av vissa balkonfronter som börjat tappa färg 

samt fortsatta uppgraderingar av tvättstuga och 

värmesystem. Du som medlem kan också hjälp 

föreningen att hålla nere kostnader bland annat 

genom att felanmäla trasiga saker du upptäcker, 

tvätta fulla tvättmaskiner och inte använda 

torkskåp och torktumlare mer än vad som 

behövs.  

BH i tvättpåse 

BH:ar måste ligga i tvättpåse när de tvättas. 

Dessvärre har det hänt att en bygel från en BH 

förstört avloppsventilen på en av våra 

tvättmaskiner. 

 

 

Kontinuerligt fastighetsunderhåll 

Tvättstugan har fått ny fungerande TV.  

Fortsatt optimeringsarbete med värmesystemet 

pågår. Nästa steg är att byta ut ventilinsatser 

bakom handreglerventilen för varje radiator. 

Detta arbete påbörjas snart och berör i första 

etappen fyra av föreningens byggnader.  

I september har en ny torktumlare kommit på 

plats. 

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. 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. 

Elsparkcyklar 

Styrelsen vill tacka alla medlemmar som 

parkerar elsparkcyklar i/intill cykelställen. 

På så sätt blockerar dessa inte trottoarer, 

gångvägar entréer eller våra 

sopnedkastdörrar. Tack för att du underlättar 

för oss alla! 
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Inglasning av balkonger 

Äntligen har vi fått bygglovet beviljat och de medlemmar som önskar glasa in sina balkonger kan göra 

det. Kostnaden för arbetet betalas av medlemmen men arbetet koordineras av föreningen. 

Om du/ni har för avsikt att glasa in er balkong, så ska ni anmäla detta till vår 

fastighetsförvaltare Terese@sekant.se Då får du/ni information om på vilket sätt ni ska beställa 

inglasningen hos det företaget som Huggaren har beställt arbetet hos, Micton team Cornus AB.  

I vår förening finns fyra typer av balkonger. Vilken typ av balkong som du/ni har i er lägenhet får ni 

information om när ni kontaktar förvaltaren och storleken på balkongen påverkar priset. 

När en balkong är inglasad ska installationen besiktigas av besiktningsman, som är anlitad av 

Huggaren. Besiktningen kommer att ingå i det priset ni betalar för installationen. 

Så vill du/ni glasa in er balkong: 

- Kontakta Huggarens förvaltare. 

- Beställ och få inglasningen installerad. 

- Få arbetet besiktigat av föreningens besiktningsman. 

- Betala fakturan till Micton team Cornus AB.  
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Trädgård 

Som flera boende uppmärksammat pågår ett större arbete med att modernisera och uppgradera våra 

gröna miljöer. Det kommer att ta ytterligare en tid innan arbetet är klart för denna höst. Mer arbete 

planeras kommmande år och styrelsen har valt att dela upp det i etapper. På flera platser kommer nya 

buskar, växter och gräs planteras. På gaveln vid Sperlingsgatan 9 A görs en stenlagd yta om till 

plantering. Karta nedan visar vilka områden som berörs. 

 

Byteshyllan 

För drygt ett år sedan satte föreningen upp en byteshylla i miljöstationen. I stort sett har den fungerat 

mycket bra men på förekommen anledning har vi insett att vi måste komma med vissa påpekanden. 

Man får inte sätta något av det man vill bli av med på golvet bredvid hyllan eller på 

återvinningsbehållarna under hyllan. Det man vill bli av med måste kunna stå på hyllan. Man får inte 

sätta miljöfarligt avfall på hyllan såsom motorolja, lacknafta, terpentin, målarfärg, kemikalier, 

bekämpningsmedel etc. Det spelar inte någon roll om burken eller flaskan är full eller halvfull. Den 

typen av produkter skall lämnas på Sysavs återvinningscentraler eller farligt avfall bilen. Efter dessa 

påpekanden hoppas föreningen att alla medlemmar har glädje av hyllan. 

Bokutlåning 

I tvättstugan finns ett möblerat rum där man kan se på TV. I detta rum finns ett skåp som är full med 

böcker, serietidningar, CD-skivor mm. Allt är för utlåning men det år även bra att behålla det man vill 

läsa eller lyssna på.  Hälsningar från styrelsen 
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     På svenska, se sidan 1 

Newsletter nr 3, 2021 

Budget 21/22 

The housing association board approved a 

budget for the coming budget year 2021-2022. 

Brf Huggaren’s economic situation remains 

strong. Low interest on our loans and savings in 

electricity and heating bills has made it possible 

for the board to determine that there will be no 

increase in members’ monthly fee in 2022. 

We have been able to reduce our electricity bills 

by almost 50% compared to 2018 by installing 

new lights and new equipment in our 

laundromat. Continued maintainence of our 

buildings is planned. Aside from our planned 

installation of individual electricity use and 

billing, our green areas is being renewed. We 

are planning on new entrance phones, balcony 

facades that have begun to lose their color will 

be replaced and our laundromat and heating 

system will continue to receive upgrades. You 

can help us chase costs by letting us know if 

you notice things that are broken, and in the 

laundromat by putting a full load into your 

washing machine and machine drying only as 

needed. 

Brassieres in washing bags 

Brassieres must be placed in washing bag 

before placing them into a washing machine. A 

loose hook from a brassiere can ruin our 

laundromats drains. 

Building maintainence 

A new TV has been installed in the laundromat.  

Work on making our heating system more 

efficient continues. We will be replacing the 

valves behind the thermostat dial in every 

radiator. This project will begin shortly and in a 

first stage will involve four of our buildings.  

A new clothes dryer will be installed in 

September. 

Please help us keep our buildings and green 

areas in good shape by calling in any broken 

lamps, plugged garbage chutes and other things 

that need repair or maintainence. Let us know 

by contacting info@sekant.se or by calling 040-

611 00 84. When we take good care of our 

common facilities together, such as the 

laundromat, green areas and recycling building, 

we keep costs down and create a cozier housing 

association. 

 

Electric scooters 

Your housing association board would like to 

thank everyone who parks electric scooters next 

to or in our bicycle parking areas. This keeps 

our sidewalks, paths, entrances and garbage 

room doors free from clutter. Thank you for 

making it easier for everyone!
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Glassed in balconies 

We have finally received a building permit and those members who wish to have glassed in 

balconies can now arrange for this. Brf Huggaren will coordinate the work but each individual 

must pay for their own balcony. 

If you want to glass in your balcony, plase contact our administator at Terese@sekant.se and 

you will be sent all the information you need to order this. Brf Huggaren has contracted with 

Micton team Cornus AB for all this work.  

There are four different types of balcony in Brf Huggaren. When you contact our administrator 

you will also recieve information about your type and your balcony’s measurements. The size of 

the balcony is reflected in the cost of the upgrade. 

After a balcony has been glassed in it will be inspected by a person who has been hired for this 

by the housing association. The cost for this inspection is added to the price of installation. 

Here is how you can arrange to have your balcony glassed in: 

- Contact our administrator. 

- Make an order and arrange for the work to be done. 

- Get the work inspected by Brf Huggaren’s inspector. 

- Pay the bill sent to your from Micton team Cornus AB. 

 

Green areas 

As most of you will have noticed, there is a lot of 

work going on to modernize and upgrade our green 

areas. This will continue during the autumn. The work 

will occur in stages and there will be more in the 

coming years. In several areas new bushes and plants 

will be established and grass will be sown. The paved 

area on the short end of Sperlingsgatan 9 will become 

an area for plants. You can see the affected areas in 

the adjoing map. 

 

Exchange shelf 

Just over a year ago Brf Huggaren put up an exchange shelf in our recycling room. For the most 

part this has worked well but we would like to point out a few things. Items may not be placed 

on the floor beside the shelf or on top of recycling containers. Whatever you want to make 
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available must be able to stand on the shelf. You may not place toxic materials on the shelf such 

as motor oil, naphtha, turpentine, paint cans, chemicals, weed killer etc, whether or not it is in a 

sealed container and no matter how much it is. These items should be turned in at a Sysav 

recycling station. Aside from this we hope our members enjoy our exchange shelf. 

Best regards from your Brf Huggaren board 
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