
B ostad s rät ts f öre n in ge n Hä g ge n

Höst, sopor och nya stadgar 
Hej alla medlemmar i bostadsrättsföreningen Häggen. Hösten är i antågande 
med allt vad det innebär i form av sprakande lövverk, kyligare mornar och den 
vanliga jobb- & studielunken. Vi får hoppas Britt kommer med indianerna och 
bjuder på lite värme så vi klarar oss igenom den långa mörka vintern. Det är ju 
också bra för att hålla nere våra värmekostnader. 
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Stadgeändring 
Styrelsen har för avsikt att under hösten byta ut stadgarna för 
att dessa skall vara uppdaterade till nya omständigheter med 
andrahandsuthyrning och för möjlighet till en gemensam upphandling 
av el etc. Allt för föreningens ekonomi och i förlängningen medlemmars 
bästa.

Mer info kommer i kallelse till extrainsatt stämma.

Sopor 
Det har varit lite problem med sophämtningen pga renoveringen och det är 
bara att beklaga att det blivit så, men det ligger förhoppningsvis bakom oss nu. 
Om det uppstår problem med soprummen är det viktigt att vi alla tar ansvar så 
att de förblir rena och fräscha. 

Vi kommer fr o m första oktober få ett nytt avtal på sophämtning av det 
sorterade avfallet. Vi har i samband med bytet av entreprenör också sett över 
kärlen och korrigerat efter rådande behov.  

Brf Häggen erbjuder medlemmarna goda möjligheter till sopsortering. Det är 
viktigt för miljön och bra för föreningens ekonomi. Utöver den sopsortering som 
finns i de två soprummen på gården så hanterar vi även batterier och lampor/
lysrör som lämnas i mangelrummet (där man hämtar tvättnyckel).

Kärl och bruna papperspåsar för matavfall/kompost finns att hämta i 
mangelrummet. Endast hushållsavfall får slängas i soprummen (brännbart, 
köksavfall, glasbehållare, plastbehållare, metallbehållare, kartong och 
tidningar).

Lägg inte i mer sopor än att locket går att stänga helt! Om locket inte är stängt 
hämtas inte soporna, det blir både dyrt och otrevligt för oss alla. Ställ inte sopor 
på golvet. Om det är fullt så återkom när kärlen är tömda. Vi vill inte ha råttor!

Grovsopor såsom byggmaterial, möbler, elektronik, miljöfarligt avfall och 
liknande får absolut inte slängas i våra soprum. Det ska till återvinningscentral, 
den närmaste är Sysav Sjölunda (mer info på www.sysav.se).

Tänk på att förpacka soporna väl så att dålig lukt inte sprids och att en 
tillplattad förpackning tar mindre plats



Höststädning
Nu på lördag - 27 september kl. 12!
Föreningen har gemensam höststäddag där vi ser om gården 
och gemensamma utrymmen i vårt hus. 

Vi ses på gården kl 12 och kör på så snabbt vi orkar och vill. 
Det hela avslutas med en gemensam Gin & Tonic och ett par 
korvar.

Vi hoppas detta kan locka såväl nykter som bakfull.

Välkomna!

Container
Vi kommer även passa på att ha en container där man kan 
slänga grovsopor man samlat på sig. Den kommer stå på 
Eslövsgatan och vara låst med ett kodlås. Koden kommer finnas 
på anslagstavlan utanför styrelserummet i källaren.

Container kommer finnas tillgänglig i cirka två veckor.



Pågående 
renovering 
Renoveringen fortlöper enligt tidplan. 
Takpannorna är på plats och det är 
endast plåtjobb som återstår med 
taket. 

Balkongarbetet har påbörjats på sina 
håll. Det är påtalat sedan tidigare 
att det inte är tillåtet att visatas på 
balkongerna och att man inte får 
förvara något på dem. Saker som 
finns på balkonger som behöver flyt-
tas kommer medföra kostnader som   
debiteras bostadsrättshavaren.

Kontakta 
styrelsen
Har ni tips, idéer, uppmuntrande 
ord, vill hjälpa till på nått sätt eller 
bara behöver komma i kontakt med 
styrelsen så tveka inte för det är lika 
mycket din förening. Mejla oss gör 
du på, 

styrelsen@brfhaggen.se

eller vid brådskande ärende ring på

040-632 05 79

En mysig höst önskar vi  

i styrelsen!
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