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Extrastämma 7 november
fyllnadsval till styrelsen
Vid brf Munkhättans styrelsemöte torsdag
2016-10-13 beslutade två av styrelseleda-
möterna tillsammans med båda suppleanterna 
att avgå. 
Även HSB-ledamoten, Bengt Skånhamre, 
lämnar sitt uppdrag i styrelsen.

Kvar i styrelsen är ordförande Delawar Sarwary 
och vice ordförande Enes Fisic. 
Den nuvarande styrelsen fungerar interimistiskt 
fram till extrastämman. Inga större beslut kan 
fattas under den tiden utan får hanteras av 
den nya styrelse som väljs på extrastämman 7 
november.  
Styrelsen beslutade också att ändra 
ombudsrollen så att Lennart Nordahl från 
och med 2016-10-14 är brf Munkhättans 
kontaktperson i förhållande till HSB Malmö och 
föreningens övriga leverantörer.  
Bakgrunden är helt kort; skilda uppfattningar 
inom styrelsen i ett antal sakfrågor. En öppen 
redovisning av sakfrågorna ska ske vid 
extrastämman. 

Extrastämman ska välja ersättare för Stella Mineva Fjæstad, Cuong 
Hoang, Lennart Nordahl och Nita Kallaba.

HSB Brf Munkhättan i Malmö

KALLELSE 
Medlemmarna i HSB Bostadsrättförening Munkhättan i Malmö kallas 
härmed till extra föreningsstämma måndagen den 7 november kl. 19:00. 
Bakgrunden är helt kort; skilda uppfattningar inom styrelsen i ett antal 
sakfrågor. 

En öppen redovisning av sakfrågorna kommer att ske vid extrastämman. 
Detta har medfört att ledamöterna Stella Mineva Fjæstad, Cuong Hoang 
och suppleanterna Lennart Nordahl och Nita Kallaba ställer sina platser 
till förfogande.

Lokal: ICA-lokalen, Rödkullastigen 3
Välkommen
Styrelsen

DAGORDNING
1. Föreningsstämman öppnas
2. Val av stämmoordförande
3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
4. Godkännande av röstlängd
5. Fastställande av dagordningen
6. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera 
 protokollet samt val av rösträknare 
7. Fråga om kallelse behörigen skett
8. Fyllnadsval av två ledamöter och fyllnadsval av två suppleanter
9. Avslutning

 Malmö 2016-10-14
 Styrelsen

Kallelsen till extrastämman har satts upp i entréerna 
samt delats ut i alla postfacken. 
Har du förslag på vilka som bör sitta i Munkhättans 
styrelse ska du kontakta valberedningen som utgörs 
av: Farshid Azadfar och Mattias Svensson

Kent Bengtsson är sedan 2016-10-14 ny HSB-
ledamot i brf Munkhättans styrelse och ersätter 
Bengt Skånhamre som representerat HSB i 
styrelsen sedan 2008.
Kent Bengtsson har 30 års erfarenhet som 
fastighetsförvaltare inom HSB Malmö och MKB 
samt är ordförande för brf Södertorp med 486 
lägenheter. Han är också HSB-ledamot i brf 
Kroksbäck, brf Ellstorp och brf Trumman.

Ny HSB-ledamot i styrelsen



Öppet varannan torsdag
Caféet håller öppet 13–16, festlokalen, 
Solvändegatan 3C
•	 10 november 
•	 24 november
•	   8 december julfest.

Vid akuta fel kontakta:
Örestads Bevakning 040-93 12 70
Telefonnumret gäller vid akuta 
fel som uppstår under jourtid 
– vardagar kl. 16:00–07:00, 
helgdagar dygnet runt.

Akuta fel 
Felet ska vara sådant att det kan 
ge ekonomiska, materiella eller 
personliga skador om det inte 
genast åtgärdas. 
Fel på lägenhetens vitvaror, 
ytterdörr eller annat som tillhör 
lägenheten ingår inte i Örestads 
Bevaknings uppdrag.

Fastighetskontoret 
Munkhättegatan 22 B
Öppet måndag 10–11, tisdag 
18.30–19.30 och onsdag13–14.
tfn: 040–880 94
Vicevärd: 010–442 32 23 (7–16)
Vaktmästare: 070–622 76 51 (7–16)
Använd gärna e-post för att komma 
i kontakt med fastighetskontoret: 
brfmunkhattan@gmail.com

www.hsb.se/malmo/munkhattan
Via hemsidan kan du göra 
felanmälan och du får de senaste 
nyheterna om föreningen. 
Munhättan	finns	på	Facebook	
– www.facebook.com/groups/
brfmunkhattan/

Telefonnummer 
&

öppettider

Barnvagnsrummet på Solvändegatan 
1 är klart att tas i bruk. Efterlängtat 
och behövligt.

Det nya cykelparkeringen på 
Rödkullastigen 3 är klar. Nya 
växter ska planteras i anslutning till 
cykelparkeringen och belysningen 
ska bli bättre. 

Hur ska vi göra med avloppen?
Munkhättans tekniska 
installationer har varit 
med	länge.	De	flesta	
sedan husen byggdes 
för snart 60 år sedan. 
Avloppen	finns	med	i	
det planerade under-
hållet. Frågan är på 
vilket sätt som avlop-
pen ska renoveras. 
Räcker det att rensa 
och relina. Eller måste 
rören bytas ut? 
Och den viktigaste 
frågan; när måste det 
göras?

Avloppsrören är av gjutjärn och av naturliga 
skäl	finns	det	rost	i	dem.	Den	tekniska	
livslängden är schablonmässigt 40 år. Den 
är med marginal passerad. Den tekniska 
livslängden har inget med den funktionella 
livslängden att göra, det vill säga 
avloppsrören fungerar fast på ”övertid”. 

LAPPTÄCKE
Avloppsstammarna inom Munkhättan 
beskrivs som ett lapptäcke, rören är utbytta 
på en del ställen och relinade på andra. 
Vad man kan konstatera är att 
avloppsstammarna behöver 
underhållsspolas. Risken är dock att 
spolningen kan lösa upp smuts och fett 
som idag fungerar sammanhållande och 
förhindrar läckor. 

STAMBYTE ELLER RELINING?
I samband med underhållsspolningen bör 
även statusen på brunnarna i badrummen 
inventeras. Brunnarna representerar en 
blandning av gammalt och nytt. Hälften av 
brunnarna bedöms vara förhållandevis nya.

Stambyte eller relining? En fråga som 
kan avgöras efter underhållsspolningen 
och en noggrann inventering som i 
detalj visar den tekniska statusen på 
rörstammarna. 
Vid relining kläs rörens insida med en 
strumpa som sedan härdas antingen 
med ånga eller vatten. 
Det är viktigt att komma ihåg att 
relining inte är en av försäkringsbolagen 
godtagen metod som sänker premien. 
Däremot är det en för de boende relativt 
smärtfri metod och den är mindre 
kostsam än att byta rören. 

EKONOMI
Så den avslutande frågan, när måste 
det	här	ske?	I	underhållsplanen	finns	
avloppen inlagd under 2029. Men 
troligen klarar avloppen ytterligare några 
år utan insatser. För Munkhättan är det 
fördelaktigt om arbetet kan skjutas en 
bit in i framtiden för att inte anstränga 
ekonomin ytterligare efter den nyligen 
avslutade fasadrenoveringen. 


