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   For English, see page 3 

Infoblad nr 1 2022 

Årsstämma 2022 

Den 1 februari hölls en årsstämma i BRF 

Huggaren. Stämman beslutade att ge den 

sittande styrelsen fortsatt förtroende. 

Styrelsen består av: 

Ordförande – Tomas Nilsson 

Vice Ordförande och organisatör för 

fritidsverksamhet - Brian Solberg Petersen 

Sekreterare och organisatör för 

studieverksamheten – Lewis Lebolt 

Ledamot – Daniel Svärd 

Ledamot  - Johan Threms 

Tekniska ledamot - Ben Brunsström 

HSB-ledamot – Adis Julardzija 

Suppelant och IT-ansvarig - James Timmerby 

Kontaktuppgifter till styrelsen finns i din 

trappuppgång och på vår hemsida. 

Valberedning och revisorer 

På årsstämman valdes även revisorer och 

valberedning. Föreningens revisorer är 2022 

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. 

 

 

Införande av IMD (Individuell mätning 

och debitering)  

Innan stämman började höll en HSB expert ett 

informationsmöte för de närvarande om IMD, 

Individuell Mätning och Debitering av 

elektricitet. Stämman beslutade senare att införa 

IMD på Brf Huggaren. När vi får IMD senare i 

år kommer du att börja få din lägenhets 

elräkning från HSB som del av din lägenhets 

månadsavgift. Idag tecknar varje enskild 

medlem elavtal var för sig. Med IMD-el 

kommer Brf Huggaren att teckna elavtal för 

hela föreningen inkl. alla 257 lägenheter. Vi får 

bättre elavtal för alla. HSB har räknat fram att 

vi tillsammans kommer att ha sparat in hela 

investeringskostnad för införande av IMD på 

mindre än två år! 

INGEN BEHÖVER KOMMA IN I DIN 

LÄGENHET FÖR ATT INFÖRA IMD-EL. 

DU SOM MEDLEM SKA INTE GÖRA 

NÅGOT FÖR ATT ORDNA IMD-EL. DU 

SKA INTE SÄGA UPP DITT NUVARANDE 

ELAVTAL. FÖRENINGEN SKÖTER DET 

HELA. 

Ny medlem i styrelsen – James Timmerby 

James heter jag och blev invald i styrelsen 

styrelsen som suppleant fösrat februari. Min 

förhoppningen är att jag skall kunna bidra med 

ett och annat. Jag är relativt nyinflyttad i 

bostadsrättsföreningen och trivs bra här jämfört 

med inne i Malmö. Jag arbetar inom IT-

branschsen sedan slutet av 90-talet och har även 

intressen inom fotografering och elektronik. Vi 
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kommer säkert stöta på varandra här och var i 

området.

Kontinuerligt fastighetsunderhåll 

Under januari har fukskadan på sydgavlen till Sandbackegatan 5 åtgärdats. Väggen har också omfogats 

och fått nya fönsterbalkar. Ytterligare en fukskada har åtgärdats på Rantzowgatan 11. 

Byte av balkonfronter är påbörjad. Det är totalt cirka 50 stycken balkonger som börjat tappa färg som 

kommer att bytas ut. Styrelsen har jämfört kostnaden för att måla om dem och att byta dem. Byte 

kostar mindre än hälften jämfört med att måla om balkonfronterna.  

En automatisk dörröppnare har installerats på källardörren till Sandbackegatan 8.  

Sydgavlarna på Sandbackegatan 10, Vattenverksvägen 36 och Spelingsgatan 9 har rengjorts från 

missfärgningar och impregenerats mot framtida sådana. 

Lägenhet 66 på Sperlingsgatan har fått en ny ytterdörr och nytt fönsterparti. 

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, via 040-611 00 84 eller på hemsidan  www.sekant.se. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen tackar för fortsatt förtroende 2022  
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     På svenska, se sidan 1 

Newsletter nr 1, 2021 

General assembly 2022 

Brf Huggaren held its annual general assembly 

on Feb. 2. The general assembly expressed 

confidence in its elected officials. 

The members of Brf Huggaren’s board 2022 

are: 

Chairperson: Tomas Nilsson 

Vice chairperson and recreational activities: 

Brian Solberg Petersen 

Secretary and education: Lewis Lebolt 

Board member: Daniel Svärd 

Board member: Johan Threms 

Board member and infrastructure: Ben 

Brunsström 

Board member from HSB: Adis Julardzija 

Alternate board member and IT: James 

Timmerby 

Contact information is posted in entrances and 

on our homepage. 

Auditors & nominating committee  

Brf Huggaren’s general assembly 2022 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. 

IMD electricity 

Just before our General Assembly opened, an 

expert from HSB held an informational meeting 

about IMD (Individual measurement and 

billing) for electricity. The General Assembly 

later decided to approve installation IMD 

electricity for Brf Huggaren. When IMD 

electricity is installed later this year, you will 

begin to recieve electricity for your apartment 

from HSB as part of your monthly fees to Brf 

Huggaren. Today, each member has a contract 

for electricity. With IMD electricity, Brf 

Huggaren will sign an electricity contract for 

the entire housing association, including all 

apartments that is advantageous for everyone. 

According to HSB’s experts, our members will 

have saved Brf Huggaren’s costs for installation 

of IMD in less than two years! 

No one needs to come into your apartment to 

install IMD electricity. 

As a member in Brf Huggaren you will not 

have to do anything to arrange for IMD 

electricity. 

You should NOT notify your electricity 

provider or cancel your present contract. Brf 

Huggaren will handle everything. 

New board member: James Timmerby 

My name is James and I was elected to the Brf 

Huggaren board as an alternate member on 

February 1. I hope to be able to make a 

contribution. I moved to Brf Huggaren recently 

and enjoy living here more than in downtown 

Malmö. I have worked in IT since the end of 

the 1990s. I am also interested in photography 

and electronics. We will undoubtedly bump into 

each other from time to time in the area. 
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Ongoing maintenance 

We have treated water damage to the south end of Sandbackegatan. New window frames have 

been installed with new insulation. Water damage to Rantzowgatan 11 has also been dealt with. 

We continue to replace balcony fronts. About 50 balcony fronts have begun to lose their color 

and these will be replaced. Brf Huggaren has compared the cost of replacing the old fronts with 

repainting them with new ones and found that replacement costs less than half of repainting. 

An automatic door opener has been installed in the basement of Sandbackegatan 8.  

Discoloring on the south ends of Sandbackegatan 10, Vattenverksvägen 36 and Spelingsgatan 

has been removed and the walls have been impregnated to avoid future discoloring. 

A new outer door and window section has been installed in apartment 66 on Sperlingsgatan. 

As a member in Brf Huggaren, you can help us keep our buildings and green areas in good 

shape by reporting any problems you notice with broken lamps, blockages in garbage chutes and 

other problems. You can report any problems you find to info@sekant.se, or by calling this 

telephone number 040-611 00 84 or through Sekant’s homepage at  www.sekant.se. When we take 

care of our shared areas such as the laundromat, grill areas and our recycling station we reduce 

costs and help each other maintain a well-kept housing association.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Brf Huggaren’s board thanks you for your continued trust 2022 
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