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   For English, see page 3 

Infoblad nr 4 2021 

Årsstämma 1 februari 

Årsstämma hålls den 1 februari kl 18.00 i Kirsebergs kutur- och fritidshus, Kronetorpsgatan 1, 

Ringstasalen. Styrelsen är glada att vi återigen kan samlas i en lokal för att behandla föreningens 

årsredovisning och välja ledamöter till styrelse, valberedning och revisorer. Vi ser fram emot att träffa 

er!  

På stämman kommer vidare arbete med införande av IMD (Individuell mätning och debitering av el) 

att presenteras. Projektet har en Pay-off tid på mindre än två år. Medlemmarnas elnätsabonnemang 

annulleras och ersätts av gemensamt elnätsabonnemang inom föreningen. Elnätägarens elmätare 

monteras ner och ersätts av nya som ägs av föreningen. Föreningen upphandlar elpriset efter 

övergången till IMD el och föreningen debiterar medlemmarnas elanvändning på avgiftsavin 

(hyresavin) via HSB Malmö. Medlem skall inte göra något själv och slipper betala månadsavgift för 

sitt elabonnemang. 

Kontinuerligt fastighetsunderhåll 

Uppgradering av trädgården och de gröna miljöerna är nu färdig för denna höst. Mer arbete är att vänta 

kommande år. 

Insatsventiler/termostater har bytts ut på samtliga element på Sandbackegatan 5, 7, 10 och 

Sandbackegatan 4. Övriga byggnader kommer att få sina utbytta kommande år. Värmesystemet töms 

kontinuerligt på luft genom en apparat (vakuumavgasare) som kopplas till fjärrvärmecentralerna. Du 

som lägenhetsinnehavare får inte lufta dina egna element. Upplever du luft i värmesystemet så 

kontakta vår fastighetsförvaltare Terese@sekant.se 

Cykelrensning är genomförd. Totalt ca 40 cyklar saknade ägare och hålls i förvar i tre månader innan 

de transporteras bort. 

Två nya tvättmaskiner är på plats. De gamla har tjänat föreningen väl och till slut blir reparations- och 

underhållskostnaderna så stora att det lönar sig att byta ut dem helt. De nya är dessutom mer 

energisnåla. Ytterligare en maskin är på ingång. 
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Andrahandsuthyrning 

Bostadsbristen i delar av Sverige och Malmö har skapat en marknad för andrahandsupplåtelse där 

bostadsrättshavare ser en möjlighet att tjäna pengar. Styrelsen i BRF Huggaren har sedan länge haft 

följande policy: 

Brf Huggaren accepterar inte köp av lägenhet endast för andrahandsuthyrning i spekulationssyfte utan 

vill att medlemmarna ska bo i föreningen. Andrahandsuthyrning måste godkännas av styrelsen. Se 

ansökningsblankett här. 

Föreningen tar ut en avgift vid andrahandsuthyrning av lägenheter. Avgiften är 10% av årets 

prisbasbelopp dock högst 4900. Föreningen har som regel att man kan hyra ut sin lägenhet i andrahand 

ett år i taget. Studier, militärtjänst eller arbete på annan ort är exempel på giltigt skäl liksom att prova 

på samboförhållande. Vad man ska tänka på vid andrahandsuthyrning är att det oavsett vad som händer 

är det innehavaren som är den ytterst ansvariga för att hyresgästen följer föreningens stadgar och 

betalar in hyran/avgiften i tid. 

Föreningen accepterar delat ägande, det vill säga att föräldrar köper en lägenhet och låter sitt barn bo i 

den. Föreningen ser helst att förälder och barn äger 50/50 procent. Men kan även godkänna att 

föräldern äger lägenheten till 100%, då måste ett andrahandsavtal upprättas mellan barn och förälder.  

Läs mer om andrahandsuthyrning på HSB.se 

Felanmäl för att spara pengar 

En större fuktskada har upptäckts på sydgavlen på Sandbackegatan 5. Arbete är inplanerad för att 

åtgärda skadan. Styrelsen vill poängtera vikten att felanmäla skador 

och fel så fort de upptäcks. Ju fortare vi kan åtgärda en skada desto 

billigare blir det för föreningen och alla oss som medlemar.  

God Jul och Gott Nytt År önskar styrelsen alla 

medlemmar!  
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   För svenska se sida 1 

Newsletter nr 4 2021 

General Assembly February 1, 2022 

Brf Huggaren’s General Assembly will begin at 6 PM on February 1 in Kirsebergs kultur- och 

fritidshus, Kronetorpsgatan 1 in the Ringsalen room. The board is looking forward to being able to 

gather again in a room to discuss the housing assoiation’s reports and elect members of the board, the 

nominating committee and our auditors. Hope to see you there! 

The General Assembly will make a final decision on installation of IMD (individual metering and 

billing) for all our electricity. This project has a pay-off time of less than two years. All our members’ 

electricity contracts will be cancelled and replaced by a shared electricity contract for the entire 

association. Electricity meters will be replaced by new ones owned by Brf Huggaren. After this, Brf 

Huggaren will purchase electricity for the entire housing association and will bill members’ use of 

electricity through HSB Malmö. You will not have to do anything and you will save money on your 

electricity bills. 

Maintenance 

Improvements in our outdoor areas are finished for this year. There will be more to come next year. 

Radiators: Valves and thermostats have been replaced in all radiators on Sandbackegatan 4, 5, 7 and 

10. Next year we will continue to replace radiator valves and thermostats in the rest of our buildings. 

Air is released from the heating system via a vacuum degasser that attached to the central heating units. 

You should not try to release air from your own radiator. If there is air in your radiator, contact our 

administrator instead, terese@sekant.se 

40 unclaimed bicycles have been removed. These bicycles will be stored for three months on our 

property and then permanently removed.  

Two new washing machines have been installed in our laundromat. The old machines were no longer 

reparable and it was more economical to simply replace them and these washing machines do not use 

as much electricity. The remaining older washing machines will also be replaced. 
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Subletting 

There is a general need for more apartments in Sweden and there is a market for subletting for profit. 

Brf Huggaren’s policy regarding subletting an apartment is as follows: 

Brf Huggaren will not accept sale of an apartment for the express purpose of subletting for profit. We 

want our members to live in our housing association. Subletting must be approved by the housing 

association board. You can download the form for subletting your apartment here. 

Brf Huggaren adds a service charge equal to 10% of the annual Swedish price base amount (maximum 

SEK 4.900 kr) for subletting an apartment. Subletting is approved for one year at a time. The board 

permits subletting for study or work elsewhere, military service, to test cohabitation and similar valid 

reasons. When subletting, remember that the apartment owner is responsible for the apartment and 

must see to it that the person subletting complies with Brf Huggaren’s charter and pays rent and fees 

on time. 

Brf Huggaren accepts shared ownership when parents buy an apartment for their children. The housing 

association prefers that parents and children share ownership 50-50. If parents retain total ownership, 

you will need to sign a contract to sublet.  

Read more (in Swedish) about subletting on HSB’s site 

Report problems and save money 

The south wall at Sandbackegatan 5 was found to be in need of repair due to damp walls.  Repairs have 

been ordered. Remember to report any problems or damage as soon 

as possible to save on costs for all of us.  

The Brf Huggaren board wishes all its members a 

Merry Xmas and a happy New Year!  
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