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Nyhetsbrev nr 4 2016

Vi efterlyste i förra numret av Munkennytt uppslag till aktiviteter på
vår Trivseldag. Inga förslag har inkommit och vi har därför beslutat att
lägga höstens preliminärt planerade Trivseldag på is.
Vi tar fortfarande tacksamt emot förslag på aktiviteter och önskemål
från er!

Anticimex
Nu närmar sig hösten och då vill vi än en gång förtydliga avtalet vi har med
Anticimex.
Information har tidigare meddelats i Munkennytt nr 2015:2, 2016:1 samt
finns anslaget på infotavlan i tvättstugan Ordensgatan 18.
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.
Anticimex önskar ha kontakt med den boende själv.

Brf Munken
Ordensgatan 18
264 35 KLIPPAN

Tvättstugan

Du hittar oss på
www.brfmunken.se

Tvättstugan är stängd för städning på onsdag förmiddagar..
Eftersom Städpatrullen oftast är hos oss ganska tidigt och vi har bett dem
markera i tvättlistan när de har städat klart.
Ser ni markering i listan betyder det att tvättstugan är ledig, då kan ni teckna
er för tvättning resterande tid av passet.
Vi vill påminna er om, att även om vi har städning 1 gång/veckan ska golven
sopas av efter användandet både i tvättstuga och torkrum!
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Områdesinfo
Du som lägenhetsinnehavare ansvarar för att din tomt sköts. Det innebär att du regelbundet
klipper gräset och håller efter ogräs. Buskar och träd ska du vid behov beskära så att de inte
förvildas, blir för höga, ligger mot husfasader, hindrar framkomligheten i området eller stör
grannen.
Klätterväxter som är planterade invid hus eller förråd är ofta vackra och dekorativa.
Tyvärr kan de ge kostsamma skador på våra träfasader och väggar där sugrötter kan tränga in
mellan brädor och/eller ge fula märken på en vägg.
Därför bör du ha en spaljé med minst 10 cm mellanrum från väggen. Då blir det en luftspalt
mellan växt och vägg och spaljén är lätt att lyfta av och vika ner om en vägg ska underhållas.
En häck eller ett plank mellan lägenheterna får vara högst 160 cm från marknivån.
Vintertid ska du skotta och sanda trädgårdsgången fram till brevlådan.
Gångvägarna i området ansvarar föreningen för.
Föreningens styrelse gör varje år en besiktning av föreningens mark. Det är för allas trevnad
som vi sköter och håller efter tomtmarken. Om du inte klarar av att sköta din tomt, kan du
kontakta styrelsen så kan vi hjälpa dig att hitta en lösning.
Tänk på att du som privatperson har rätt till RUT-avdrag på anlitat trädgårdsarbete.
Innan du påbörjar större förändringar på din tomt (fram- och/eller baksida), vänligen meddela
styrelsen för dokumentation.
Påverkar ändringen din/dina granne/-ar ska dessa också informeras och blankett fyllas i.
Blankett finns att hämta på expeditionen.
Du som vet med dig att förändringar har gjorts men inte dokumenterats är välkommen att
kontakta styrelsen under expeditionstid.

Ventilerna i höghusens klädkamrar är utbytta och nu kommer vi att se över ventilerna i
låghusen samt förråd.
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Utemiljön informerar
Områdets häckar och buskage kommer att klippas inom kort.
Vi ska försöka få till en enhetlig höjd på ytterhäckarna.
För allas vår säkerhet kommer Joakim att se över och byta ut de plattor på våra
gångar som har lossnat eller är söndriga.
Planerat målningsarbeten kommer att påbörjas under hösten och utförs av
Klippans utemiljö & Fastighetsservice.
Info-lappar kommer att delas ut till er som är berörda.

Grovsopor
Fredagen 14 oktober har ni möjlighet att lämna grovsopor.
* info-lapp kommer senare
Eftersom det varit väldigt lite avfall de senaste gångerna kommer vi endast att ha
ett uppsamlingsställe vid detta tillfälle.
Lämna era grovsopor vid avspärrningarna utanför tvättstugan, Ordensgatan 18.
Vi kommer sedan att utvärdera om vi kommer att fortsätta med tjänsten
framöver.

Till sist …
Hösten är här och kvällarna blir mörka.
Glöm inte att släcka ljusen!
… och nu är det också ett utmärkt tillfälle att se över era
brandvarnare så att de fungerar.
/ Styrelsen

3

