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Till sist

Nytt Munken-år
Vi hälsar våra nya medlemmar;
Pontus Janernäs/Sandra Lönnerheden, Ordensgatan 8 A (tidigare 3 G)
Agneta Christiansen, Ordensgatan 3 G
Siv Jönsson, Ordensgatan 3 A
Jimmy Karlsson, Ordensgatan 12 B välkomna till oss i brf Munken.

Expeditionstid måndagar
Fr.o.m. 2016-05-01 kommer expeditionen Ordensgatan 18 att vara
bemannad på måndagar ojämna veckor kl: 18,00 – 18,30.
Övrig tid kontaktas vicevärd Joakim Lyngshede tel: 070-854 83 99.

Brf Munken
Ordensgatan 18
264 35 KLIPPAN

Styrelsen kommer inom kort att skaffa en servicemobil där ni kan
lämna meddelande samt en mailadress till expeditionen.
När detta blir aktuellt återkommer vi med information.

Anticimex info
Flera medlemmar har/har haft problem med silverfiskar.
Vi har delat ut giftdosor från Anticimex .
Ni som inte var hemma vid utdelandet, kan hämta era giftdosor på
expeditionens öppettid.

Du hittar oss på
www.brfmunken.se

Har du problem med möss eller andra skadeinsekter/djur kontaktar du
Anticimex tel: 075-245 10 00 och uppger ditt postnummer 264 35.
Då kommer du att bli kopplad till Anticimex i Helsingborg där du
uppger att du bor i Brf Munken och att vi är försäkrade via Folksam.
Du får då hjälp kostnadsfritt.
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VVS-projektet
Ni som utfört renovering 2011 – 2015 av era badrum och har rätt till
ersättning enligt schablonavdrag – glöm inte lämna in era kvitton till
styrelsen!
Dessa ska skickas in för bedömning och vi saknar några medlemmar
som ännu inte lämnat in sina.

Områdesinfo
Dags för insamling av Grovsopor fredagen 8/4, sep info kommer.
Insamlingen av grovsopor 13/11 fungerade tyvärr inte fullt ut, vi fick
klagomål från NÅRAB.
För att kunna behålla tjänsten med insamling av grovsopor hoppas vi på
bättring denna gång!
Vårträff för alla Munkar är inplanerad lör 23/4 kl: 10,00 – 12,00.
Boka av detta datum redan nu. Vi hoppas på stor uppslutning!
TÄNK PÅ ATT… utför man något arbete som föreningen har
betalningsansvar för skall ordförande/förvaltare tillfrågas innan ev. arbete
påbörjas och tilldela ett skriftligt godkännande/rekvisition.
I annat fall sker ingen ersättning.

Till sist
vill vi i brf Munkens styrelse önska er alla en riktigt …

Styrelsen/Anna
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