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Ekonomi 2019
Styrelsen har, efter rekommendation
från HSB, beslutat om en avgiftshöjning
med 1 % från och med 1 januari 2019.
Föreningen har gjort en rejäl besparing på kostnaderna för vår
utemiljö. Vi har mer än halverat kostnaderna för tömning av
trädgårdsavfall och gräsklippning tack vare att vi köpt in en
kombinerad gräsklippare/snöröjare och att Lars & Jimmy ställer
upp och hjälper oss alla med denna uppgift.
Detta och lite till är en starkt bidragande orsak till att vi kan ligga
lägre med avgiftshöjningen nästa år.

Brf Munken
Ordensgatan 18
264 35 KLIPPAN

Vi arbetar löpande med att följa upp och revidera alla våra avtal
för att vara så kostnadseffektiva som möjligt.

Områdesinfo
Tack alla som lämnade in uppgift på att ni oljat in era plank
så vi kan notera detta i vår loggbok som ligger som underlag för
Brf Munkens underhållsplan.
Skulle du känna på dig att du ändå missat detta går det bra att du
skriver ditt namn och adress samt år – månad när du oljade ditt
plank på en lapp och lägger den i expeditionens brevinkast alt.
Brf Munkens postlåda.
Vintern är i antågande och då tar vi bort farthindren på
Ordensgatan för att ev. plogning ska kunna göras på bästa sätt.
Tänk på att gångfart fortfarande gäller!
Du hittar oss på
www.brfmunken.se
och du kan kontakta oss via
mail på
munken.klippan@outlook.com

Nytt för i år är att vi kommer att sätta upp en julgran med
belysning vid infarten till vårt område på Ordensgatan.
Vi hoppas att den kommer att lysa upp lite extra i vintermörkret
och ge en välkomnande känsla.
Snart är vintern här och då vill vi påminna er om att det finns sand
att hämta i gruslådan vid tvättstugans gavel.
Hämta gärna en hink och sanda er uppfart/entré vid behov!
TÄNK PÅ … att om du matar fåglar, matar du även andra djur.
Se till att inte ha mat framme eller att det finns spill på marken.

Sopsortering av …
•
•
•
•
•
•
•

Julklappspapper = Pappersförpackningar. Kom ihåg att ta bort snören!
Presentsnören = Restavfall
Frigolit, små mängder = Restavfall
Wellpapp, små mängder = pappersförpackningar
Julkort = Restavfall.
Julkort som kan spela en melodi innehåller batteri och lämnas som
elavfall hos kommunens återvinning
Stearinljusstumpar = Restavfall
Värmeljushållare = Metallförpackningar

När julen är slut och granen ska ut …
… då erbjuder vi på fri bortforsling av det som återstår av din julgran.
Ställ granen bakom skjulet för trädgårdsavfall senast
tisdagen den 15 januari så fixar Lars & Jimmy resten.

Till sist vill vi i Brf Munkens styrelse tacka för
det gångna året och önska er alla ..

