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Nyhetsbrev
Huvudartiklar:

Nyhetsbrev nr 3 2016

Vi i styrelsen vill rikta ett stort TACK till alla er som närvarade vid
årsstämman 16/5 som vi denna gång hade på Parkköket.
Det var stor uppslutning, mycket trevligt att se så många medlemmar!
Nu blev beslut nr 2 taget gällande uppdatering av våra stadgar till 2011
års version.



Ny styrelse 2016



Ordförande har
ordet

Styrelsen 2016/2017 består av följande;



Ny medlem

Christina Sandström – ordförande, Anders Jönsson – v ordförande,
Anna-Lena Hansson – sekreterare.



Akut hjälp viktiga
telefonnummer



Ledamöter; Marie Robertsson, Agneta Christiansen.
Suppleanter; Mikael Johansson, Ann-Charlotte Bjertner och
Tony Jonasson.

Områdesinfo



Utemiljön
informerar



Till sist

Brf Munken
Ordensgatan 18
264 35 KLIPPAN

Ordföranden har ordet
Som ny ordförande vill jag passa på att tacka för förtroendet som
styrelsen gett mig och även tacka Ylva för hennes insats som
tidigare ordförande.
Jag tror att sammansättningen av styrelsen kommer att bli bra och
att vi gemensamt ska se till att Brf Munken fortsätter vara en bra
och attraktiv förening. / Christina

Ny medlem
Vi hälsar vår nye medlem Thomas Robertsson, Ordensgatan 3F
välkommen till oss i brf Munken.

Akut hjälp – vart vänder jag mig?
Du hittar oss på
www.brfmunken.se

Kontakta vicevärd Joakim Lyngshede
tel: 070-854 83 99 dygnet runt.
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.
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Områdesinfo
Styrelsen har haft en arbetsdag då vi fräschade upp vår lekplats.
Nya gungor och lite ny färg gjorde att den känns som ny igen!
Lekplatsen är INTE allmän, utan räknas som privat område.
Skyltar kommer att sättas upp och detta innebär att all lek sker på egen risk.
Ventiler till höghusens klädkamrar håller på att bytas ut. De gamla är igensatta
av bl.a. fågel- och getingbon. Joakim utför detta arbete.
OM ni ska måla utomhus, kontakta alltid styrelsen innan ni börjar!
Området har bestämda färgkulörer.
Nu är etappen med höghusens badrum avklarad.
Vi saknar några duschnycklar som ännu inte lämnats in. Glöm inte detta!
Vi har haft lite problem med att ytterdörren till ”tvättstugan” Ordensgatan 18
stått uppställd eller på glänt. Det är viktigt att ytterdörren hålls stängd så inga
obehöriga kommer in. Vi hoppas alla kan hjälpas åt med att hålla koll på detta.

Utemiljön informerar
Områdets häckar och buskage kommer att klippas efter midsommar, då den
mesta av blomningen är över.
Joakim på Klippans Fastighet & Utemiljö kommer att göra utskick till er där
han kommer att erbjuda trädgårdstjänster (tex häckklippning på insidan m.m.).
Trädgårdsavfall som ni lägger i våra avfallsvagnar ska vara nerklippt och inte
sticka utanför vagnen.
Fyll heller inte vagnarna med jord o.dyl. Detta blir alldeles för tungt och
tömning kan inte ske på normalt sätt.
Planerar ni utföra större trädgårdsarbete går det utmärkt att kontakta Joakim
innan, så ställer han ett släp vid er tomt.

Till sist …
vill vi i brf Munkens styrelse
önska er alla en glad
midsommar och en riktigt
skön sommar!
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