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

Våren är här! 
Välkommen till ett nytt nummer av Häggennytt. Nu är våren här och det 

innebär som vanligt trevliga saker som kaffe på balkongen, blommor som tittar 

upp i rabatterna och årets föreningsstämma. Läs mer i bladet om stämman, 

gårdsdag, takrenovering med mera. 
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Takrenovering
Som vi har nämt tidigare är det dags att 

renovera taket snart. Vi samarbetar nu 

med en projektledare för att hitta den bästa 

entreprenören för arbetet. Troligtvis kommer 

takrenoveringen ske efter sommaren. Mer 

information kommer längre fram.

Föreningsstämma
Årets stämma kommer att hållas tisdag den 6 maj. Separat kallelse med 

dagorndning kommer, men vi vill redan nu be er att fundera igenom en fråga vi 

kommer att ta upp på mötet. 

Individuell mätning och debitering av vatten och el 

Det finns en väl utvecklad teknik för individuell mätning av vattenförbrukning, 

som vi är intresserade av att installera. Det innebär att varje lägenhet kommer 

att betala för sin egen vattenförbrukning. Fördelarna med detta är att 

kostnaden blir rättvist fördelad efter användning och det finns möjlighet att 

själv påverka sin kostnad för vattnet. Förhoppningsvis kommer det också att 

leda till minskad användning och därmed minskad miljöpåverkan. Enligt offerter 

vi har fått är det en investering som kommer att betala sig på ca 2-3 år. När det 

gäller elen så finns det möjlighet att samordna abonnemangen så att respektive 

medlem slipper årsavgiften för sitt elabonnemang, en besparing på ca 

1600 kr/år och lägenhet. Investeringarna kommer att kunna göras utan höjning 

av avgiften. Beslut om vi ska gå vidare med offertarbete och införande kommer 

att tas på stämman. Mejla gärna frågor till styrelsen@brfhaggen.se

Läs mer på nätet:

http://www.lundscience.com/

http://www.boverket.se/global/webbokhandel/dokument/2008/individuell_

matning.pdf. 



Gårdsdag
Skriv upp lördagen den 26 april! 
Då har vi gemensam gårdsdag där 
vi tar fram utemöbler, rensar bort 
det sista från vintern och hjälps åt 
att göra gården fin. Vi ses klockan 
10 och när vi jobbat ett tag äter 
vi något tillsammans. Ju fler vi är 
som hjälps åt, desto snabbare och 
roligare blir det!

Container
Traditionsenligt kommer vi att hyra 
in en container i vår. Från fredag 
25 april till måndag 5 maj finns 
den på plats, passa på att slänga 
och rensa ut.

Gårdsgrupp
Vill du hjälpa till i trädgårdsgruppen 
med planering av gården? Kontakta 
Ingrid Thorin i trappa 6. 
ingrid.thorin@comhem.se eller 
070-611 66 39



Brandsäkerhet
Vi behöver en person som kan tänka 

sig att vara ansvarig för brandsäker-

heten i huset. 

Är du utbildad genom jobbet eller 

intresserad av att vara ansvarig?

Kontakta oss på 

styrelsen@brfhaggen.se så får du 

veta mer vad det innebär!

Felanmälan
Om ni behöver göra en felanmälan 

som inte är akut så maila oss gärna 

på styrelsen@brfhaggen.se

Akuta ärenden ringer ni in på: 

0700-722 956.

Glad vår önskar styrelsen!

Kent Lundgren, Ordförande

Jenny Hansson, Kassör

Malin Johansson, Sekreterare

Fredrik Karlsson, Ledamot

Tomas Erlandsson, Vice ordf

Föreningsstämma
Årets stämma kommer att hållas tisdag den 6 maj. Separat kallelse kommer med 

dagorndning. Två punkter vill vi gärna informera om i förväg, så att ni har möjligh

Tvättstugor
Styrelsen håller på att se över 

eventuella investeringar i 

tvättstugorna. Det har varit lite 

problem med maskinerna i tvättstuga 

Nobel, men för tillfället kommer inga 

nyinköp att göras. 


