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Nyhetsbrev
Nyhetsbrev
nr 1 2015
Just nu håller Du det första
exemplaret av ”Munkennytt”, vårt nyhetsbrev i
handen.

Här kommer vi att presentera
”senaste nytt” och här är även
Du som medlem i föreningen
välkommen med inlägg o.dyl

Vår tanke är att kontinuerligt
skicka ut information till er, så
ni är uppdaterade med vad
som händer i vårt område.

Det kanske kan vara några
trädgårdsväxter någon vill dela
med sig, någon kanske har
saker som står i förråd men är
”för fina” för att slänga –
kanske det finns någon
granne som kan ha nytta av
det i stället?

Våra förhoppningar är att
detta ska bli en trevlig läsning
för dig!

 Extra stämma
 Hemsidan

Vi har en ny styrelse.

Från vänster; Ylva Aarenstrup (ordförande), Lotta Bjertner (suppleant),
Anna-Lena Hansson (sekreterare), Marie Robertsson (ledamot),
Christina Sandström (vice ordf), Christina Ahlin (suppleant),
Ingemar Ottosson (vicevärd/förvaltare), Mikael Johansson (suppleant)
och Lars Olsén (vice sekr).
Ett STORT TACK till vår duktiga fotograf Moa Olsén för de fina bilderna.
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Kontakta oss;
Ordförande Ylva Aarenstrup
tel: 0435-183 14
mobil: 070-755 23 67
ylva.aarenstrup@outlook.com

Suppleant Mikael Johansson
tel: 0435-223 01
mobil: 073-439 86 20
micke.klippan@telia.com

Vice ordf Christina Sandström
tel: 0435-139 90
mobil: 070-241 35 18
christina.sandstrom@hotmail.com

Suppleant Ann-Charlotte Bjertner
tel: 0435-104 14
mobil: 070-972 86 24
lotta.bjertner@hotmail.com

Sekreterare Anna-Lena Hansson
mobil: 072-711 33 85
anna.hansson16b@telia.com

Suppleant Christina Ahlin
tel: 0435-157 97
mobil: 070-170 21 67
ahlin.1@live.se

Vice sekr Lars Olsén
mobil: 070-978 19 61
bozzco@home.se
Ledamot Marie Robertsson
tel: 0435-150 06
mobil: 073-817 19 52
marierob2010@gmail.com

Förvaltare/vicevärd Ingemar Ottosson
tel: 0435-137 43
mobil: 070-648 22 89

Repr. För Grannsamverkan
Ann-Charlotte Bjertner

Ny expeditionstid from 1/8 2015.
Nu ändrar vi expeditionstiden.
Det kommer att vara öppet måndagar kl: 18,00 – 18,30.
Övriga tider nås Ingemar via telefon.
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Kulvertprojektet.
Kulvertprojektet har tagit paus över sommaren.
Nästa etapp kommer att bli golvbrunnsbyte i tvåvåningshusen
med start i september.
Berörda brf-innehavare kommer att informeras.

F.ö. kommer löpande EVU-information att sändas ut till er.
Enl. rek från Spoldax är det bäst att ALLTID använda ”den stora
spolningsknappen” vid alla toalettbesök för att undvika stopp i
våra ledningar.

Tvättstugan.
Vi vill gärna att ni använder vår fina tvättstuga!
Eftersom vi är 52 st bostadsrättsinnehavare som
alla har tillgång till tvättstugan, är det viktigt att
vi hjälps åt, så det blir så smidigt som möjligt.
Vi har tagit till oss framförda synpunkter och
hoppas och tror att denna lösning ska bli bra för
oss alla.
Reglerna för tvättstugan är uppdaterade och
kommer att utvärderas längre fram.
De finns anslagna i tvättstugan.
Nytt är att ni skriver ert lägenhetsnr. Det är flera
som har samma efternamn och alla vet inte var
alla bor ifall man skulle behöva få tag i den som
tvättar.
Vi är tacksamma om Ni som är hemma dagtid
ev. har möjlighet att boka era tvättider på
fm-passen för att underlätta för dem som endast
är lediga kvällar & helger.
(detta är ju såklart inget krav).
Lördagen 22/8 är tvättstugan stängd p.g.a.
att styrelsen kommer att arbeta med viss
uppfräschning.

Golvbrunn

Munken-nytt

Sida 4 av 4

Områdesinfo.
Målning kommer att ske av fasader och fönster på Ordensgatan
1A-F enl. UH-plan.
Gallring av tujor Ordensgatan/Kyrkogatan ligger på kommunens
lott.
Vi har inte fått något datum för när detta ska ske.
Berörda brf-innehavare kommer att få info.

Brf Munken
Ordensgatan 18
264 35 KLIPPAN

Styrelsen vill också tacka alla för Ni hjälper till att hålla snyggt vid våra
avfallsvagnar för trädgårdsavfall genom att fylla en vagn i taget och
sopa upp efter er, det ser mycket trevligt ut!

Extra stämma.
Som Ni vet kommer vi att ha en
extra stämma, detta krävs när vi
ska uppdatera våra stadgar
(enl. rek från HSB).
Kallelse och föreslagna stadgar
kommer att delas ut till samtliga
i god tid innan stämman.

Vi önskar att så många som möjligt
kan komma till detta möte som
kommer att hållas i vår
samlingslokal på Ordensgatan 18
måndagen 14/9 2015 kl: 19,00.
Boka in denna kväll!

Hemsidan.
Vi håller på med en uppdatering av vår hemsida.
Som tidigare har vi efterlyst foton av området, gamla som nya.
Är det kanske någon som har något foto i gömmorna?
Vi lånar gärna dem för kopiering.

Till sist…...
Du hittar oss på
www.brfmunken.se

Vi hoppas att Du haft en trevlig stunds läsning och kanske
redan ser fram emot nästa nummer?
Kanske har Du någon Du vill sälja eller skänka bort?
Kanske vill Du ge någon ”dagens ros” för en bra insats?
Hör då av Dig till Ylva eller Anna-Lena.

