
 

 

 

Vårens medlemskväll! 

Årets första medlemskväll är torsdagen den 25 april kl. 18.00.  
Vi träffas som vanligt vid Ordensgatan 18 (tvättstugan).  
Vi i styrelsen hoppas på att så många som möjligt  
(både gamla och nya medlemmar/boende) sluter upp.  
Vi bjuder på grillad korv! 

Grovsopor 12/4 

Nu har du möjlighet att lämna ”grovsopor” 
Separat information har delats ut. 
Passa nu på att städa era garderober och röj ur era garage/förråd! 

Föreningsstämma 2019 

Brf Munken kommer att hålla sin årsstämma  
måndagen 20/5 kl. 19.00 på Bowlinghallen i Klippan.  
(OBS! Ändrat datum) 
Eftersom det är årets viktigaste möte hoppas vi på stor uppslutning 
bland er medlemmar. Separat kallelse kommer. 

Med tanke på miljön har styrelsen beslutat att även i år minimera 
                   tryckning av årsredovisningar till medlemmarna.  
                   HSB erbjuder medlemmarna att hämta årsredovisningen digitalt.  
                   Ni kommer att få mera information om detta i kallelsen till  
                   årsmötet. 

 
Vi kommer naturligtvis att erbjuda Årsredovisningen i pappersform 

                    för er som inte har möjlighet eller tillgång att få ut den digitalt. 
 

Lägg en lapp med ditt namn och adress i postlådan till vår 
expedition, Ordensgatan 18 så kommer vi att leverera 
årsredovisningen till din egen postlåda. 

Värt att veta A – Ö 
 
Lägenhetspärmen som delades ut i somras kommer inom kort att 
uppdateras. Vi ber er därför, när nya blad kommer i din postlåda att 
byta ut den gamla informationen i pärmen och ersätt med den nya.  
(* se info Munken-nytt 2018:2, 2018:3) 

Pärmen tillhör lägenheten och det är därför viktigt att du som 
lägenhetsinnehavare ser till att pärmen är komplett och att du 
också läser igenom den. I pärmen finns all viktig information som 
du behöver som boende i en bostadsrättsförening. Vi försöker hela 
tiden att förbättra informationen till dig dels för att underlätta för dig 
men även för oss i styrelsen och områdesansvarig.  
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Du hittar oss på 
www.brfmunken.se 
 
och du kan kontakta oss via mail 
på 
munken.klippan@outlook.com 
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Biltvätt 
 
I höstas beslöt vi att följa Miljöförbundets regler och riktlinjer när det gäller frågan om biltvätt 
och hänvisar biltvätt utanför området. Det är alltså inte längre tillåtet att tvätta bilen vid vår 
tidigare hänvisade plats, vid lägenheten eller på gatan. Detta då vi inte har någon 
fettavskiljare installerad och tvättvattnet rinner då ut i dagvattenbrunnen och vidare ut i åar 
och vattendrag. (* se info Munken-nytt 2018:3) 
Det går fortfarande bra att spola rent sopkärlen vid ”gamla” tvättplatsen. (OBS! Detta är inte 
tillåtet intill boendet.) 

Övrig områdesinfo 

 Lite tråkigt tjat… men nästan dagligen står det bilar parkerade längs gatan. Vi har 
tidigare gått ut med info om att detta INTE är tillåtet, varken längs gatan eller i våra 
vändzoner (gäller både Ordensgatan och Lilla Ordensgatan). 
Endast av- och pålastning gäller för att inte hindra utryckningsfordon och övrig in- och 
utpassage. Använd er av de gemensamma P-platserna istället. 
 

 Vi tjatar vidare….. det körs fortfarande alldeles för fort i området!  
Vi har påpekat detta ett flertal tillfällen. 
GÅRDSGATA = GÅNGFART. Visa hänsyn! 
 

 När nya staket ska byggas på våra tomter är det tryckimpregnerat trä som 
gäller. (Brf Munkens policy). Kontakta alltid styrelsen innan du börjar bygga 
och stäm av med dina närmsta grannar. 
 

 Vi har fått klagomål på att det ligger mycket slängda fimpar/snuspåsar på 
våra gångar! Det är ju allas vår utemiljö, så använd askkoppar/sopkärl. 
Vi påpekade detta dilemma redan i ”Sommarinfon” 2018-08-07. 
 

 Vi vill påminna er om att regelbundet lufta dina/era element för att spara 
energi och för att få en jämn värme i lägenheten.   
(* se Munken-nytt 2018:2) Värmen styrs centralt, med andra ord när det blir 
varmt ute sänks temperaturen på elementen automatiskt, du behöver alltså 
inte själv reglera detta.  
 

 S Garden kommer att påbörja vårstädning och uppfräschning av området. 
Visa respekt och låt killarna jobba i lugn och ro. Har du synpunkter kontakta 
istället områdesansvarig eller någon i styrelsen.  
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