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NYHETSBREV
Brf MUNKHÄTTAN

Kära medlemmar, det är dags för den årliga stämman, som kommer äga rum torsdagen den 22/2 i gamla Icalokalen. Vi hoppas att så många av er som möjligt kan
komma! Det kommer börja med att HSB informerar om hur föreningen kan upphandla om ett gemensamt elavtal, vilket börjar klockan 18:00. Därefter öppnar den
ordinarie stämman klockan 18:30. Vi kommer även rösta om vi ska göra om gamla
Icalokalen till lägenheter, om poster inom styrelsen och valberedningen och en rad
andra saker. Se över kallelsen för mer info. Vi ses där! Allt gott, Styrelsen.

RENOVERING AV TVÄTTSTUGORNA

Det nya bokningssystemet har införts. Nästa steg är
att uppgradera tvättstugorna. Vi planerar att börja
med grovtvättstugan, så den kan användas som temporär tvättstuga när de resterande stugorna byggs
om. Planen innefattar bl.a. att köpa in en extra maskin till varje tvättstuga samt att bygga om varje torkrummet och köpa in två stora torkskåp. Tvättkapaciteten för ett 3-timmarspass blir då massivt mycket högre
än om du tidigare bokade två 2-timmarspass i rad.

INGEN HUVUDNYCKEL

Ett informationsblad skickades ut från Söderlindhs, som
håller på att utvärdera våra
avloppsstammar. Det innehöll
en rad felaktigheter. Bl.a så
har föreningen inga huvudnycklar. När vi närmar oss
mars kommer ett nytt informationsblad att skickas ut.

PERSONLIG KOD

En personlig kod har skickats
ut till alla medlemmar. Det är
den koden som ni har använt
att boka tvättid. Denna kod
kommer att ersätta koden till
alla grindar och trapphus.
Den går redan nu att använda.
Den första mars kommer inte
den allmänna koden gälla
längre.

FESTLOKAL

Vi vill påminna alla om att vi
har en festlokal som går att
hyra för 200 kr. Den passar
många typer av evenemang
och finns till för alla medlemmar. Mer information finns
på www.hsb.se/malmo/brf/
munkhattan/att-bo-i-munkhattan/regler-for-festlokalen/.
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Dear Members, it is time for the Annual association meeting, which will take place
on Thursday, 22/2 in the old Ica-local. We hope that as many of you as possible
can come! It will start with HSB informing on how the association could procure a
joint electricity contract, starting at 18:00. Thereafter, the ordinary meeting opens
at 18:30. We will also vote if we will convert the old Icalokal to apartments, about
filling posts in the board and the nomination committee and a number of other
things. See you there! All the best, The Board.

RENOVATIONS OF THE LAUNDRY ROOMS

The new booking system has been rolled out. The
next step is to upgrade the laundry rooms. We plan
to start with the heavy duty laundry, so it can be used
temporarily when the other laundry rooms are being
renovated. The plan includes to purchase an extra
machine for each laundry and to rebuild each drying
room and buy two large drying cabinets. The capacity for a 3-hour pass will be much higher than if you
previously booked two 2-hour pass in a row.

NO MAIN KEY

An information sheet was sent
from Söderlindhs, which is
evaluating our drainage system. It contained a number
of errors. The association has
no main keys to individual
apartments. As we get in to
March, a new information
sheet will be sent out.

PERSONAL CODE

A personal code has been sent
to all members. It is the code
you have used to book laundry
time. This code will replace
the code for all gates and
stairwells. It is already good to
use. However, on the first of
March, the old code will not
be valid anymore.

PARTY ROOM

We want to remind everyone
that we have a party room that
can be rented for 200 kr. It
fits many types of events and
is available to all members.
More information is available
at www.hsb.se/malmo/brf/
munkhattan/att-bo-i-munkhattan/regler-for-festlokalen/.

