Munken-nytt
Nyhetsbrev
Huvudartiklar:

Nyhetsbrev nr 1 2017

Nytt Munken-år
Vi hälsar våra nya medlemmar;
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•
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•

Till sist

Allan Henriksson, Ordensgatan 5 B och
Bengt Frisk, Ordensgatan 7 B
välkomna till oss i brf Munken.

Med stor saknad…
Vår ledamot i styrelsen, vän och granne Mikael Johansson har
plötsligt och helt oväntat lämnat oss mitt i livet.
Våra tankar går till Mickes barn, Ulrike, mamma Ulla, syskon,
nära och kära i denna svåra och tunga stund, där vi alla frågar oss
varför?
Styrelsen tog ett farväl vid hans fina begravning och har skänkt en
gåva till Hjärt- och lungfonden.
Micke, vi saknar dig!
Brf Munkens styrelse
Christina, Anders, Anna-Lena, Marie, Agneta, Lotta och Tony.

Brf Munken
Ordensgatan 18
264 35 KLIPPAN

Årsstämma / Nya stadgar
Boka måndagen den 15 maj kl. 18.30 i din kalender redan nu!
Då håller Brf Munken sin Årsstämma.
Vi hoppas på stor uppslutning bland er medlemmar.
Vi återkommer med närmare information.

Du hittar oss på
www.brfmunken.se

Riksdagen har fastställt en ny lag om ekonomiska föreningar.
Lagen innebär att samtliga bostadsrättsföreningar måste ändra
sina stadgar.
Vi har beställt informationsmaterial från HSB som vi kommer att
dela ut till er.
Beslut nr 1 ska tas på årsmötet 2017-05-15 och sedan planerar
vi in ett datum i september för beslut nr 2.
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Expeditionstid måndagar
Expeditionen Ordensgatan 18 fortsätter att vara bemannad på
måndagar ojämna veckor kl: 18,00 – 18,30.
Styrelsens servicemobil (072-012 83 42) har upphört.
Vid behov att kontakta styrelsen kan du ringa ordförande
Christina Sandström, 070-241 35 18.
Respektera att detta är ett privat mobilnummer och att hon inte alltid
är tillgänglig under arbetstid. Det går bra att lämna ett meddelande.
Vid akuta ärenden kontakta Joakim Lyngshede, Klippans fastighetoch utemiljö, 070-854 83 99.

Försäkrings- och Anticimexinfo
HSB har tecknat avtal med Länsförsäkringar perioden 2017-2019 gällande
Fastighets- och Bostadsrättsförsäkring.
I avtalet ingår bl. a Anticimexskydd.
Får/har du problem med skadedjur/insekter kontaktar du själv Anticimex på
tel: 075-245 10 00 och uppger ditt postnummer 264 35.
Du bli då kopplad till Anticimex kontor i Helsingborg.
Uppge att du bor i Brf Munken och att vi är försäkrade via Länsförsäkringar.
Hjälpen är kostnadsfri.

Områdesinfo
Dags för insamling av Grovsopor fredagen 7/4, separat information
kommer i brevlådorna.
Har du problem med TV/bredband/telefoni?
Kontakta Telias support tel: 020-240 250 för hjälp.
Klippans Fastighet- och utemiljö påbörjar sin vårstädning i området i
dagarna för att vara startklara inför kommande grönytesäsong.
I samband med detta uppmanar vi er att tänka på att endast
slänga trädgårdsavfall (långa grenar ska vara nerklippta)
i avfallsvagnarna.
OBS! Inte stenar, jordkokor, plastmaterial o. dyl.
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Nu är det snart dags för andra etappen
i vårt ”kulvertprojekt”.
Assemblin kommer att påbörja sin etablering av arbetsplatsen med containrar
i början av april. Containrarna kommer att ställas upp på gräsmattan vid
Ordensgatan 18 där även schaktmassor tillfälligt lagras under pågående
arbete.
Grävningsarbetet startar vid Ordensgatan 16B och ner till Ordensgatan 2A.
Tider för uppstart meddelas i god tid.
Det kommer även att förekomma tung trafik med leveranser senare i vår.
Ansvarig på plats heter Dan Möller och både han och hans personal som
vistas
i området bär legitimation.
Under tiden grävningsarbetet pågår kommer gångstigen vid 16B att vara
avstängd för passage. Lekplatsen och övriga grönytor kan nyttjas som
vanligt.

Information till boende på Ordensgatan
2A – 16B.
I dagsläget är planen att de nya ledningarna placeras ca 3-4 meter från
fasaden på baksidan av tvåvåningshusen.
Möbler, lökar eller plantor m.m. som du har i trädgården och som du vill
bevara bör flyttas före grävningen påbörjas.
Efter grävningsarbetet kommer ledningar till respektive lägenhet att gå in i
ventilgropen som finns under era trappor och därefter kopplas in.
Givetvis återställer Assemblin trädgård, uteplats m.m. efter utfört arbete.
Boende i ”låghusen” på Hantverksgatan och Ordensgatan berörs inte i detta
skede och grävningen här blir inte lika omfattande som den som ska påbörjas
nu.
Vi meddelar givetvis i god tid när det är dags för uppstart även här.

Till sist…
…
vill vi tacka alla boende för er förståelse med
anledning av den väldigt korta framförhållning
gällande elavbrotten torsdagen 23/3.
Styrelsen har framfört sina klagomål till
Kraftringen.
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