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Till sist

Vårträffen
Vi i styrelsen vill rikta ett stort TACK till alla er som närvarade på
Vårträffen 23/4. Vi tycker det är jättetrevligt att träffa er alla och kul att
”nya” ansikten dök upp! Det är ju både roligare och enklare att ta kontakt
med sina grannar när man vet vem/vilka de är.
Detta forum håller vi kvar vid för vi tycker det är trevligt att träffa er och
kunna prata lite, förmedla information och få tips och frågor från er att ta
med oss. Har ni kanske något önskemål eller tips om aktivitet vi kan ha
på dessa dagar, tar vi i styrelsen tacksamt emot detta.

Expeditionstid måndagar
Vi vill än en gång påminna er om att fr.o.m. 2016-05-01 kommer
expeditionen Ordensgatan 18 endast 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

Behöver ni komma i kontakt med styrelsen utöver expeditionstiden
nås vi på vår jourtelefon 0720-12 83 42.
Lämna ett meddelande, så kontaktar vi er så fort vi kan.

Årsstämman 16/5
Glöm inte vår årsstämma mån 16/5 kl: 18,30 på Parkköket.
Inbjudan och anmälningstalong kommer att delas ut inom kort.
Viktigt möte då vi bl.a. tar beslut nr 2 gällande ändring av våra
stadgar.
Du hittar oss på
www.brfmunken.se

Vi hoppas på stor uppslutning!
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Tvättstugan
Alltid ett kärt samtalsämne….
Vi har stängt onsdag fm då Städpatrullen städar hela Ordensgatan 18.
Vi vill påminna om att efter avslutat tvättpass gäller fortfarande att ni
sopar av golv i tvättstuga/torkrum, torkar ur tvättmedelsfacken och
lämnar dessa luckor öppna och naturligtvis tömmer filtret i
torktumlaren.
Tvättmaskinerna har fack för både pulver och flytande tvättmedel.
Var uppmärksam så inte pulvret hamnar fel – vi har tyvärr haft
problem med att rengöra facken efter fel användning.

VVS-projektet
För närvarande pågår arbete i 6 st av höghusen.
Som framgick av informationen på Vårträffen 23/4 kommer ytterligare
några lägenheter att åtgärdas enl. EVU’s bedömning efter deras senaste
besiktning.
De som är berörda kommer att få information gällande detta inom kort.

Områdesinfo
Vi har haft hämtning av grovsopor 8/4. Det var inte mycket avfall som
lämnades, men vi har ändå beslutat att boka in den dag till hösten för
hämtning, datum återkommer vi med närmare.
Upplever ni att besökande har svårt att veta vad de kan parkera?
Om vi alla hjälps åt att visa var våra besöksparkeringar är (även de två
”parkeringsfickorna i mitten” vid höghusen), hoppas vi att det blir lättare.
Ni som har carport uppmanas använda dessa så mycket som möjligt.
Vi vill inte att parkering görs längs Ordensgatan.
Ni som har carport uppmanas använda dessa i största möjliga mån.
Tänk även på att gatorna på vårt område är gårdsgator!
Styrelsen kommer i slutet av maj att uppdatera vår lekplats.
Snart kommer ni att kunna gunga igen!

Till sist …
vill vi i brf Munkens styrelse önska er alla en riktigt
trevlig vår och hoppas se er på årsstämman!
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