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Kära medlemmar, nu när höster har etablerat sig och vintern nalkas kommer vi 
utföra städning av gårdarna, källarutrymmen och andra gemensamma utrymmen. 
Det innebär att all egendom som inte hör föreningen till kommer avlägsnas. Vi ber 
er därför att ta undan det ni vill behålla. Cyklar kommer märkas upp med svart och 
gul tejp före bortforsling, så ser du att din cykel är märkt så är det bara att ta bort 
märkningen så kommer cykeln stå kvar. Alla cyklar med märkning kvar i december 
tas bort. Kontakta brfmunkhattan@gmail.com vid frågor. Allt gott, Styrelsen.

NYTT TAGG- OCH TVÄTTSYSTEM
Vi håller just nu på att inleda ett projekt där alla 
dörrar med nykellås ska ersättas med tagglås. Detta 
innefattar alla ytterdörrar samt innerdörrar mellan 
gemensamma utrymmen. I samband med det plane-
rar vi även att inför ett digitalt bokningssystem för 
tvättstugorna, där tvättider ska kunna bokas via bok-
ningstavla, över internet och via smartmobil. Arbetet 
beräknas vara klart tidigt 2018.

EXTRASTÄMMAN 28/9
På extrastämman röstade 
medlemmarna i föreningen 
för att ge den nuvarande 
styrelsen fortsatt förtroende 
samt antog styrelsens proposi-
tion. Mer info på www.hsb.se/
malmo/brf/munkhattan/.

FASTIGHETSKONTORET
Fastighetskontoret har flyttat 
tillbaka till Rödkullastigen 1B. 
Öppettiderna är som vanligt 
10-11 på Måndagar och 13-14 
på Onsdagar. 

GEMENSAM EL
Vi undersöker just nu förut-
sättningarna för gemensam 
el för föreningen. Detta för 
att ytterliggare kunna sänka 
boendekostnader för medlem-
marna. Mer info kommer när 
utvärderingen är klar.

NYHETSBREV
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Dear members, now that autumn has settled in and winter is coming, we will carry 
out some cleaning of the yards, cellars and other common areas. This means that 
all property that does not belong to the association will be removed. We therefore 
ask you to take away what you want to keep. Bikes will be marked with black and 
yellow tape before removal. If you see your bike marked, just remove the tape and 
the bike will remain. All bikes with tape left in December will be removed. Contact 
brfmunkhattan@gmail.com if you have any questions. All the best, the board.

LOCK- AND LAUNDRY BOOKING SYSTEM
We are currently in the process of launching a pro-
ject where all doors with key locks will be replaced by 
tag locks. This includes all front doors as well as the 
inside doors between common areas. We also plan to 
introduce a digital booking system for laundry rooms, 
where laundry times can be booked via a reservation 
board, over the internet and via smart phone. The 
work is expected to be completed in early 2018.

EXTRA MEETING 28/9
At the meeting, the mem-
bers of the association voted 
to give the current board 
renewed support and voted 
to adopt the board’s proposi-
tion. More info at www.hsb.
se/malmo/brf/munkhat-
tan/.

REAL ESTATE OFFICE
The real estate office has mo-
ved back to Rödkullastigen 
1B. The opening hours are as 
usual 10-11 am on Mondays 
and 13-14 pm on Wednesdays.

SHARED ELECTRICITY
We are currently investigating 
the prerequisites for a joint 
electricity contract for the as-
sociation. We hope this would 
would further reduce the cost 
of living for members. More 
information will be available 
when the evaluation is com-
plete.
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