
Via hemsidan kan du göra felanmälan och du får de senaste nyheterna om vad som händer inom 
föreningen. Hemsida hittar du på:  www.hsb.se/malmo/munkhattan 
Använd gärna e-post för att komma i kontakt med fastighetskontoret: brfmunkhattan@gmail.com
Munhättan på Facebook – https://www.facebook.com/groups/brfmunkhattan/

www.hsb.se/malmo/munkhattan

Sommaren är kort, det mesta 
regnar bort. Även om det inte är 
ovanligt är det lika tråkigt varje 
gång.
Oavsett så fortsätter världen. 
Semestern är förbi och skolorna 
startar igen. Livet går vidare. 
Vid midsommartid gjorde 
styrelsen en rundvandring inom 
föreningens område. Bland annat 
konstaterade vi att ordningen 
i cykelställen är kaotisk. Vi 
beslutade att bygga om 
cykelställen för att på ett ordnat 
sätt få plats med fler cyklar. 
Vi bestämde även att ta ner ett 
par träd, ett på vardera gården. 
Den stora linden på gula gården 
har ett rotsystem som när det 
regnar leder ner vatten genom 
taket i garaget. 
På röda gården ska vi ta bort det 
ensamma trädet och buskarna 
runt om. Förhoppningsvis gör det 
gården ljusare och trevligare.. 
Dessutom ska balkongsidorn 
på gavelbalkongerna på gula 
gården målas vita. Därmed är 
fasadarbetena avslutade för den 
här gången. 

Michaels tankarCykelkaos stör
Dags för 
ordning och 
reda i kaoset. 
Skrotcylarna 
ska bort och 
mer plats till de 
riktiga cyklarna.

Under hösten startar arbetet med att göra cykelparkeringarna större 
och att rensa bort skrotcyklar. Nya cykelställ ska också ge plats för fler 
cyklar.
De cyklar som betraktas som övergivna skrotcyklar ska märkas så att 
eventuella ägare har en chans att ta hand om dem. Står de fortfarande 
kvar efter tre veckor tas de bort och körs till skroten. 

Lindens tid är över
Linden som växer sig hög på gula 
gården har ett rotsystem som 
lederner vatten i garaget när det 
regnar. Nu ska trädet tas ner. Miljön 
i garaget blir bättre och gården blir 
ljus och luftig. 
Samtidigt ska ett träd och ett antal 
buskar tas bort på röda gården. 
Även där är motivet att skapa en 
ljusare och luftigare miljö.
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Fastighetskontoret tfn: 040–880 94
Vicevärd tfn: 010–442 32 23 (kl 7–16)
Vaktmästare tfn: 070–880 48 11 (kl 7–16)

Fastighetskontoret Munkhättegatan 22 B
Öppet måndag kl. 10–11, samt tisdagar kl. 18.30–19.30

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.

Telefonnummmer – öppettider – journummer

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.

Ny tvättid i garaget 
dagligen kl 8–20

Ljuden från tvättplatsen hörs upp 
i lägenheterna som ligger direkt 
övanför garaget. För att undvika 
störningar sena kvällar har tiden 
för att använda tvättplatsen satts 
till kl 8–20. 
På grund av ålder och slitage har 
kompressorn till högtryckssprutan 
havererat. Kompressorn kommer 
inte att ersättas. Istället ska ett 
munstycke som ökar vattentryck-
et monteras på vattenslangen. 

Staketen tas bort

Staketen som kantar gången från 
ingången vid Rödkullastigen mot 
gula gården ska monteras ner. 
De parallella staketen fyller ingen 
funktion utan minskar tillgänglig-
heten till lekplatsen. Staketen tas 
bort under hösten när arbetet inte 
förstör den omgivande grönskan.

Nya maskiner i tvättstugorna

En ny tvättmaskin har installerats i tvättstugan på Solvändegatan 1 som 
nu har totalt tre tvättmaskiner. Samtidigt installerades en ny torktumlare. 
Med tre tvättmaskiner och två torktumlare ökar tvättstugans kapacitet 
vilket har varit både efterfrågat och efterlängtat. 
I tvättstugorna på Solvändegatan 3 och Rödkullastigen 3 har de gamla 
torktumlarna ersatts med nya – betydligt mer tystgående modeller.

Följ Munkhättan på Facebook
Nu kan du följa Munkhättan på Facebook. 
Gruppen är sluten och öppen för alla 
intresserade. Kommentarer och inlägg i 
gruppen ska vara balanserade och handla 
om sak och aldrig någonsin om person. De 
som inte respektera det blir obönhörligen 
uteslutna ur gruppen. 
Tanken med Facebook-gruppen är att 
skapa dialog kring angelägna frågor inom 
föreningen. Välkommen att delta.  

www.facebook.com/groups/brf-
munkhattan/

Gavelbalkongerna målas
Gavelbalkongerna på husen på gula 
gården var en gång vita. Åren har gått och 
det vita har blivit grått. Nu ska sidorna på 
balkongerna bli vita igen. 
Målningen kommer igång under hösten. När 
det är klart är fasadarbetena avslutade för 
den här gången.


