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Nya medlemmar
Vi hälsar våra nya medlemmar Meral Cicek och Nikos
Chatzitheodoridis, Ordensgatan 6 A välkomna till oss och
hoppas att ni ska trivas.

Årsmöte 2020
Boka in måndagen den 18 maj kl.19.00.
Då håller Brf Munken årsmöte i Klippans bowlinghall.
Separat skrivelse kommer att skickas ut.

Nyckelkvittens
Brf Munken
Ordensgatan 18
264 35 Klippan

Styrelsen har begärt in uppgift om nyckelnummer från samtliga
boende som har fått nytt lås i dörrarna.
Kvittensen skulle varit inlämnad senast måndagen den 16 mars
men vi saknar fortfarande uppgift från Hantverksgatan 2B,
Ordensgatan 1B, 3C, 3E, 4A, 6B, 7E, 8A samt 10B.
Vi är tacksamma om kvittensen snarast lämnas i postlådan på
Ordensgatan 18.

Tvättstugan
Tvättstugans beläggning har ökat vilket vi tycker är trevligt men
det ha också medfört att det tidvis kan vara svårt att boka tid
framförallt för de som arbetar heltid. Därför kommer vi på prov
fr.o.m. 1 april att utöka tillgängligheten under fredagar, lördagar
och söndagar till tre pass. Se anslag vid tvättlistan.
Utvärdering kommer att göras efter prövotiden.
Vi har uppmärksammat vid flera tillfällen att ljuset i både tvättoch torkrum samt trapphus står tänt hela natten.
Tänk på att alltid släcka när du går!

Ordföranden har ordet
Japp, våren är här och den är här för att stanna. Så stod det i alla fall på
SMHI:s hemsida, så det får vi väl tro på
Vintern är över och någon större nederbörd
i form av snö har vi inte haft vilket både är
skönt men också lite trist. Trist för barnen
som säkert hade velat bygga en och annan
snögubbe, göra en snölykta eller varför inte
en ängel i snön. Det hade nog jag också
gjort om jag fått chansen.
Det har i alla fall medfört att vi har sparat in
en hel del budgeterade utgifter eftersom vi
inte behövt anlita någon för plogning av
gatorna och det är ju inte helt fel. Alla
pengar som sparas är till fördel för framtida
planering.
Då våren är i antågande (enligt SMHI i alla
fall) så är det åter dags att lägga ut
”guppen” på gatorna men innan dess ska
vi försöka få till lite vårstädning i området.
S Garden har redan börjat med lite
förarbete och arbetar vidare enligt
planeringen.
Planteringarna på grönområdena är så gott
som klara, bortsett från att det kommer att
ställas ut soffor för den som vill sitta och
njuta i lugn och ro, ta en kopp kaffe med
grannen eller bara njuta av en fin
vår/sommardag.
Planteringarna är till för att användas så
jag hoppas att ni nyttjar dem så mycket
som möjligt.

När jag ändå nämner dörrar så har även
Ordensgatan 18 fått ny dörr. Slutbesiktning
är inte gjord än och det kommer att justeras
en del både vad gäller själva dörren men
också höjdskillnaden framförallt från
insidan.
Tänk på att nu i början måste dörren dras
till lite extra från insidan och tryckas till från
utsidan för att den ska gå igen ordentligt.
Som nämnt tidigare håller vi vårt årsmöte
den 18 maj och precis som förra året nere
i bowlinghallen. I alla fall är det bestämt så
idag om inte Corona ställer till det för oss.
På tal om Corona så hoppas jag att vi kan
hjälpas åt att hålla varandra underrättade
om någon skulle bli sjuk eller om någon vill
ha hjälp av något slag. Givetvis önskar jag
ingen att bli sjuk men man vet ju aldrig vad
som kan hända.
Min egen arbetsgivare rekommenderar oss
att arbeta hemma i största möjliga mån om
arbetet tillåter det så mig lär ni se lite mer
av i alla fall vissa dagar.

Jag måste bara nämna våra dörrar igen.
Jag tycker det blivit ett rejält lyft både från
ut- och insida. Tänk på att kolla upp din
hemförsäkring eftersom dörrarna klassas
som säkerhetsdörr vilket ofta ger rabatt.

Ordförande
/Christina Sandström

Utemiljö
I och med att våren är i antågande har vi åter igen utökat antalet
trädgårdsavfallsvagnar och samma regler gäller fortfarande,
fyll en vagn i taget, klipp ner buskar och grenar, inga stenar och ingen
jord. Det är helt okej att ta hem en vagn under dagen.

Släpet står åter på plats vid redskapsskjulet/carportarna och det är bara
att boka som vanligt.

Vi har påpekat detta så många gånger men åter igen - det är gångfart
som gäller på gatorna oavsett om det rör sig om motordrivna fordon
eller andra fortskaffningsmedel!
Vi har en hel del barn i området så tänk på att barn är mjuka men bilar
hårda!

Det är många i området som har mer än en bil vilket gör att våra
parkeringsplatser till besökande nyttjas av boende.
Vi har en 48-timmars regel som ska följas dvs. du kan som längt stå på
en parkeringsplats i maximalt 48 timmar.
Vi vill inte gärna börja ta betalt för våra extra parkeringsplatser så
respektera våra regler.
Givetvis förutsätter vi i styrelsen att du först och främst använder
garage/carport/ parkeringsplats som tillhör din lägenhet och enbart
använder övriga parkeringsplatser tillfälligt.
Vi är medvetna om att befintliga parkeringsplatser är både för få och
smala och vi arbetar på en tillfällig lösning för att utöka antalet platser.
Idag finns möjligheten att parkera på gräsmattan längs ner på
Ordensgatan. En permanent lösning blir det inte för än vi om något år
ska asfaltera i området.

Sophantering - sopkärl
Enligt den nya renhållningsordningen som gäller från
den 2 mars 2020 ska kärl stå ute vid tomtgräns från
klockan 06.00 på tömningsdagen.
Ni kommer att få nya uppdaterade dokument gällande
våra sopkärl. Du och din granne ansvarar gemensamt
för att sortering sker enligt Nårabs anvisningar.
Rengöring av kärl sker minst en gång per år på anvisad
plats.
Håll utkik i postlådan efter mer information.

Miljötratten
Vi i Brf Munken vill försöka tänka miljövänligt och har
därför införskaffat Miljötratten, ett enkelt hjälpmedel för
källsortering av matfett och olja.
Vi delar ut tratten tillsammans med detta nummer av
Munken-nytt.
Hur du använder Miljötratten står i instruktionerna som
finns i tratten.
Restavfall kan lämnas i deponirummet så ombesörjer vi
att oljorna hamnar på rätt ställe, d v s
återvinningsstationen.
Varför skaffar vi då denna tratt? Vi vill värna om vår miljö
men också undvika extra kostnader for akuta
utryckningar vid vaskstopp.

Styrelsen önskar er en härlig vår!

