
Väggtidning från HSB Brf Munkhättan
Nr 01 April 2017

Kära medlemmar, Stellan Håkansson, vår jurist på HSB, håller på med sin utred-
ning och det har dragit ut på tiden. Han hoppas på att vara klar i Maj och så fort 
utredningen är klar kommer också en ny extrastämma kallas. Allt gott, Styrelsen

STAMSPOLNING OCH BOTTENAVLOPP
Vi kommer spola alla avloppsstammar samt bottenav-
lopp och låta det filmas så att vi kan ta ställning till 
om hur vida de behöver bytas ut eller kan så kallat 
”relineas”. Därför kommer arbetsutföraren någon 
gång inom en snar framtid behöva komma in i era 
lägenheter för att utföra spolningsarbetet. Mer info 
kommer såklart när det närmar sig. Är det så att ni 
har gamla vattenlås och vill byta ut dem kan det utfö-
ras i samband med detta mot en kostnad på 600 kr ex 
moms, hör av er vid intresse för detta till brfmunkhat-
tan@gmail.com och märk ert mejl med ”vattenlås”. 
Detta är en mindre del av en större renovation av 
våra stammar som inte har renoverats sedan huset 
byggdes.

NYA GRILLAR!
Vi har beslutat att köpa in tre 
murgrillar för kolgrillning att 
sätta upp i våra utemiljöer. 
Det kommer finnas galler och 
zinklåda för kolavfall på plats. 
Mer information kommer i 
samband med att de sätts upp 
i Maj!

SNART INGÅR INTERNET
Det kommer tecknas ett nytt 
avtal där basutbudet av TV  
samt bredband ingår, utan att 
avgiften för medlemmarna 
behöver höjas. Toppen tycker 
vi! Mer info kommer när det 
rullas ut, vilket blir efter som-
maren.

KÄLLSORTERA
Vi har haft problem i soprum-
men med överfyllda kärl, icke 
sorterat skräp och olaglig 
dumpning av grovavfall. Detta 
är inte bara mot föreningens 
regler, utan bryter mot lagen! 
Oförmåga att följa reglerna 
kommer resultera i en skriftlig 
varning.
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News from HSB Brf Munkhättan
Nr 01 April 2017

Dear members, Stellan Håkansson, our lawyer at HSB, is continuing his investiga-
tion but unfortunately it has been delayed until mid-May. As soon as the investiga-
tion is complete, a new extra meeting will be called. All the best, Styrelsen

DRAINAGE AND SEWAGE
We will flush all sewage pipes and drainage and let it 
be filmed so that we can assess how much if they need 
to be replaced or relined. Therefore, the contractors 
will have to come into your apartments to perform 
work in the near future. More info will be available. 
If you have old water locks and want to replace them, 
you can do it at a cost of 600 kr excluding moms at 
the same time as contractors flush and film. Please 
contact brfmunkhattan@gmail.com and mark your 
email with ”water lock” if you are interested. This is a 
minor part of a major renovation of our water draina-
ge and sewage, which have not been renovated since 
the houses were built.

NEW BARBECUES!
We have decided to buy th-
ree barbecues for charcoal 
grilling to be set up in our 
outdoor environments. There 
will be grille and zinc box for 
coal waste on site. More infor-
mation will be available when 
they are installed in May!

INCLUDED INTERNET
A new agreement will be sig-
ned in which the basic range 
of television as well as broad-
band is included, without the 
fee for members needing to 
be raised. Great stuff we reck-
on! More info will come when 
it is rolled out, which will be 
after the summer.

RECYCLING
We have had problems in the 
recycling rooms with overflo-
wing containers, non-sorted 
garbage and illegal dumping 
of large waste. This is not just 
against the association’s rules, 
but violates the law! Failure 
to comply with the rules will 
result in a written warning.
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