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

www.hsb.se/malmo/munkhattan

Ny kod till portar och grindar 8 juni!
Koden till portar och grindar byts 8 juni. Den nya koden 
delas ut i postfacken. Koden fungerar till samtliga 
entrédörrar och grindar.
Var försiktig med att lämna ut koden till obehöriga. Anledningen till att 
vi har kod till portar och grindar är att vi vill skydda våra lägenheter, 
källare och tvättstugor från personer med oärliga avsikter.
Som tidigare fungerar koden dagtid kl 8 – 20. Alla andra tider måste du 
använda tagg eller nyckel för att öppna entrédörrar och grindar.
Föreningen håller tillsammans med Sydantenn på att ändra 
taggsystemet. I samband med det nya systemet kommer en del taggar 
att behöva bytas ut. 
Nya taggar delas ut i postfacken till de lägenheter som berörs av 
förändringen. 
Har du problem med din tagg; kontakta vicevärden på telefon 
010–442 32 23 eller via e-post: brfmunkhattan@gmail.com

Missa inte Café Munkhättans sommarfest. Torsdag 
4 juni Kl 13 i festlokalen, Solvändegatan 3.
Kaffe, trevligt sällskap och musikunderhållning står 
på menyn. 

Munkhättans ventilation är känslig och fungerar 
inte om du monterar en motordriven köksfläkt 
över spisen i köket – det enda som är tillåtet att 
installera är kolfilterfläktar. 
Har du idag en aktiv köksfläkt som suger luft och 
bor i något av höghusen måste du montera ner 
fläkten. De medlemmar som har fel sorts fläktar 
kommer att få rättelseanmodan från Munkhättans 
förvaltning med krav om att fläkten ska tas bort. 
Du kan inte heller he en paxfläkt monterad 
i badrummet.  Den ger övertryck i 
ventilationskanalen och den skämda 
badrumsluften sprids till grannarna.
Läs mer på: /www.hsb.se/malmo/brf/munkhattan

Känslig ventilation

Filip sommarjobbar Nina vikarierar
Under perioden 22 
juni – 10 juli och 3 – 21 
augusti vikarierar Nina 
Bergström som vicevärd. 

Filip Karabeleski är extra 
fastighetsskötare på 
Munkhättan. Filip bor i 
föreningen och pluggar 
datateknik på Lunds 
Tekniska Högskola.



Fastighetskontoret öppet hela sommaren
För att öka service och tillgänglighet har fastighetskontoret öppet hela sommaren. 
OBS! ny adress: Munkhättegatan 22B.
Tider: måndagar kl. 10–11, samt tisdagar kl. 18:30–19:30. Vicevärden når du vardagar kl. 7–16 på 
telefon 010–442 32 23 – e-post: brfmunkhattan@gmail.com
När det gäller frågor av servicekaraktär; ta kontakt med brf Munkhättans vaktmästare Enes Fisic 
på telefon 070–880 48 11.

Tidplanen för 
fasadrenoveringen på 
gula gården visar att 
byggställningarna ska vara 
borta till midsommar. 
De arbeten som efter det 
behöver utföras på fasaden 
sker med skylift. 
Att byggställningarna har rests 
och rivits för att byggas upp 
igen drabbar inte föreningen 
ekonomiskt. 
Renoveringen av fasaderna 
på gula gården är en 
entreprenad med fast pris. 
Hur entreprenören väljer att 
använda byggställningarna 
påverkar inte kostnaden för 
Munkhättan.

Byggställningarna 
borta till midsommar

Ny städutrustning och bättre 
kapacitet i tvättstugorna

Munkhättans tvättstugor 
ska få ny städutrustning.
På Solvändegatan 1 
kommer tvättmöjjligheten 
att öka. 
Som tidigare kan 
medlemmarna boka tid i 
samtliga tvättstugor. 
Är det fullt i din närmaste 
tvättstuga, prova att hitta 
en tvättid som passar i en 
annan tvättstuga. 

Styrelsen och brf Munkhättans medarbetare önskar alla medlemmar 
en skön och avkopplande sommar!

Mata inte måsarna – 
plocka upp fimparna
Måsarna smutsar ner och när de har ungar i boet skränar de 
både högt och tidigt. Vi vill ha så få måsar som möjligt inom 
Munkhättan. Så lär inte måsarna att det finns mat att hämta här. 
Kasta inte ut bröd från balkongerna till fåglarna.  
Måsen är fredad från 1 april – 31 juli. Under den tiden kan vi inte 
picka ägg i måsbon på våra tak. 
Kast inte heller ut fimpar från balkongerna. Använd askkopp som 
du själv tömmer. Vi vet vilka som slarvar med fimparna, se därför 
till att ta reda på fimparna.


