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Huvudartiklar:

Nya medlemmar

•

Nya medlemmar

•

Höstens
medlemskväll

Vi hälsar våra senaste medlemmar;
Bertil och Rosalie Karlsson Ordensgatan 5c

•

Områdesinfo

Marcus, Therese och lille Malte Larsson Ordensgatan 8b

•

Nya stadgar

Lukas och Malwina Pietrow Nirdehammar Ordensgatan 8a

•

Våra avfallsvagnar

Siv Sönne Ordensgatan 3D och Anna Lundgren Ordensgatan 3H

•

Vårt nya släp

välkomna till oss i brf Munken.

•

Till sist

Höstens medlemskväll
Boka in sön 19 nov kl: 17,00 i din kalender.
Inbjudan delas ut separat.

Brf Munken
Ordensgatan 18
264 35 KLIPPAN
munken.klippan@outlook.com

Områdesinfo
Kontakta ALLTID styrelsen innan du gräver på djupet i din
trädgård – det är dyrt att gräva av fiberkabeln!

Extra föreningsstämma / Nya stadgar

Du hittar oss på
www.brfmunken.se

Måndagen den 11 september höll Brf Munken en extra
föreningsstämma, där beslut nr 2 togs gällande ändring av våra stadgar.
Dessa är nu registrerade hos Bolagsverket och heter
Stadgar 2011 års normalstadgar version 5.
Ni hittar dem på Munkens hemsida.
Stort tack till alla medlemmar som närvarade och alla som svarade
på kallelsen. Vi fick in 43 svar av 52!
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Våra avfallsvagnar
Från och med september tömmer föreningen
själv sina vagnar med trädgårdsavfall.
Vi har köpt in ett släp för ändamålet och detta
kommer snart att ha betalt sig självt då vi räknar
med att mer än halvera våra kostnader för hanteringen.
Avfallsvagnarna har setts över och bland annat har en del hjul bytts ut på dessa.
En ny lite mindre och lättare skottkärra har även införskaffats.
Vi ber er att respektera nedanstående punkter så att de som tömmer vagnarna får en så bra
arbetsmiljö som möjligt. Samtidigt håller detta våra kostnader nere.
Ingen jord eller stenar i vagnarna då dessa blir för tunga att hantera.
Fyll en vagn i taget.
Såga eller klipp grenar till en lagom längd.
Tag ej vagnarna från platsen.
Snygga till efter er när ni tömt.

Brf Munkens nya släp
… Munken har köpt in ett släp som vi i första hand
Brf
använder för tömning av våra avfallsvagnar.
Man kan även hyra detta släp för en billig peng.
Teckning sker på lista i entrén på Ordensgatan 18.
Betalning sker kontant i kuvert som du lägger i
Expeditionens postlåda/brevinkast i samband med när
vagnen hämtas.
Hyresavtal, nyckel till släplås och kuvert för betalning finns
i Deponirummet en trappa upp.
Släpet kostar 50 kr första timman, därefter 20 kr/tim.
Vill du hyra ett helt dygn kostar det 150 kr.

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