
 

 

  

 

Nya medlemmar 
 
Vi hälsar våra nya medlemmar  
Jasmine Andersson och Emil Fredriksson Ordensgatan 3G 
(tillträde 2020-06-30) 
Monica och Anders Olsson Ordensgatan 1B (tillträde 31/7) 
Britt-Louise och Mats Olsson Ordensgatan 2A (tillträde 31/7) 
välkomna till oss och hoppas att ni ska trivas. 
 

Årsstämman 2020 
Årsstämman 2020 är nu avklarad och alla  
poströster är räknade och redovisade till HSB.  

Som vi tidigare meddelat skriftligen valde vi att följa 
Folkhälsomyndigheten och regeringens tillfälliga lag, råd och 
riktlinjer att hålla stämman utan er fysiska medverkan. Vi i  
styrelsen vill därför passa på att tacka alla er som poströstade  
och gjorde att vi trots restriktioner kunde hålla stämman som 
planerat. 

Av 52 röstberättigande fick vi in 26 poströster vilket är ungefär 
samma antal som vi har vid våra fysiska stämmor. Resultatet var 
bifall vid samtliga punkter. 

Brf Munkens styrelse 2020/2021  
Ordförande   Christina Sandström   

Vice ordförande  Anders Jönsson   

Sekreterare  Anna-Lena Hansson   

Ledamot   Marie Robertsson   

  Lars Olsén (ny)  

Suppleant  Jimmy Carlsson  

Vi tackar för förtroendet och ska se till att Brf Munken fortsätter att 
vara en bra och attraktiv förening. 
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Nyhetsbrev nr 2    
 

M unken-nytt  



Ordföranden har ordet 
 
Sommar, sommar och sol …  
 
Trots att detta år inte varit som andra år så 
är det väl ändå skönt att vi har (i alla fall just 
nu i skrivandes stund) ett underbart väder i 
sommar.  
Även om jag inte är en stor fan när det är 
jättevarmt så är det skönt att kunna vara 
ute och bara njuta av det fina vädret, påta 
lite i trädgården eller bara sitta ner i lugn 
och ro. 
 
Som sagt detta år har inte varit likt något 
annat år och då tänker jag givetvis på 
Covid19/Corona. Det blev inget årsmöte 
med er medlemmar närvarande men jag 
måste passa på att tacka alla som ändå 
engagerade sig och lämnade in sina 
poströster. Det visar att det finns ett 
intresse från er sidan hur vi i styrelsen 
sköter föreningen. 
 
I år testade vi med att sätta upp en 
midsommarstång vid infarten. 11.30 
midsommarafton var det dags att klä 
stången och jag är både glad och tacksam 
för alla som hjälpte till och även kom och 
tittade. Superkul! Det är alltid roligt när 
något nytt uppskattas.  
Detta får vi fortsätta med som tradition. 
 
Jag har tidigare skrivit om att vi ska ha en 
sammankomst där vi inviger våra nya 
planteringar men detta får vi nog skjuta på 
lite med tanke på Corona/Covid-19. Vi i 
styrelsen får ta oss en funderare på hur vi 
ska kunna lösa det och hoppas att vi kan få 
till något bra under sensommar/tidig höst. 
 
S-Garden har varit duktiga och fixat våra 
häckar och rabatter så nu tycker jag att det 
ser riktigt fint ut i området. Utnyttja gärna 
sofforna om så bara för en liten paus i 
solen eller kanske en kopp kaffe med 
någon granne. 
 
 
 

Lekplatsen bakom gemensamhetshuset 
håller sakta men säkert på att försvinna. 
Det kan tyckas synd men som vi skrev i 
bladet som kom ut för ett tag sedan så var 
den inte godkänd och om det hade hänt en 
olycka hade det stått oss dyrt.  
Vad vi tänkt nyttja marken till har vi lite 
funderingar på men den karamellen suger 
vi på ett tag till. 
 
Som ni säkert vet har vi tyvärr haft inbrott i 
området och detta är inte roligt alls. Mitt på 
dagen dessutom. Jag är därför väldigt 
tacksam att så många av er är 
uppmärksamma när något verkar 
misstänkt.  
Jag kan dock meddela att den vita skåpbil 
som kört i området nattetid är 
tidningsbudet. Jag har meddelat 
tidningsbärarna om att hen kör på gångarna 
som är gjorda för gående, att hen kör på 
gräsmattan och att hen kör alldeles för fort. 
Om det blivit någon förändring kan jag 
tyvärr inte meddela er eftersom min 
skönhetssömn ofta infinner sig lagom till 
två, halv tre tiden på natten.  
 
Ha nu en underbar sommar och njut av sol, 
värme och ljusa kvällar.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordförande 
/Christina Sandström 



 
 
Utemiljö 
 
Med sommar följer sol, regn och ogräs.  
En uppmaning från oss är att du alltid ser till att  
hålla snyggt och rent i och runt din lägenhet, både  
på fram och baksida. Vi klipper grönytorna och du  
sköter rabatter både i och utanför häckar och staket.  

Lars och Jimmy vill ge beröm när det gäller hur vi  
sköter påfyllnaden av trädgårdsavfallsvagnarna.  
Fortsätt så.  
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. 

 
Föreningens släp  
 
Släpet står som tidigare meddelat på plats vid redskapsskjulet/ 
carportarna och det är bara att boka som vanligt.  
OBS! Glöm inte betala för släphyran! 
 
Gårdsgata = gångfart  

 
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! 

 
Grovsopor 
 
Vi har i tidigare nummer av Munken-nytt meddelat att vi inte längre kommer att 
erbjuda tjänsten med hämtning av grovsopor eftersom det lämnades väldigt lite  
de senaste gångerna. 
Nu har det kommit in flera förfrågningar om tjänsten. 
Vi beslutar att göra ett nytt försök och datum kommer att bokas någon gång 
aug/sept, så får vi se utfallet.  
Vi återkommer med mer information om och när ni kan lämna era grovsopor. 

 
 
 



 
 
Dörren till Ordensgatan 18 
 
Tidigare var dörren tung att öppna, då lättade vi på dörrstängaren, vilket medförde 
att dörren inte låser sig automatiskt så länge gummilisterna är nya. 
Glöm därför inte att trycka till den en extra gång. *se anslag på insidan av dörren. 
 

 
Våra gästparkeringar  
 
Parkeringsplatserna är tyvärr ytterligare ett ämne som vi  
behöver tjata om och som gett upphov till irritation i området.  
 
Vi vet att många har mer än en bil vilket gör att parkeringsplatserna  
till besökande nyttjas av boende.  
Självklart får de nyttjas men vi har en 48-timmars regel som ska följas 
d.v.s. du får inte stå längre än maximalt 48 timmar på en 
parkeringsplats.  
Sunt förnuft gäller och respektera nu denna uppmaning! 
 
Nästa steg blir annars att vi kommer att märka upp och hyra ut  
parkeringsplatserna.  
 
Givetvis förutsätter vi i styrelsen att du först och främst använder 
garage/carport/ parkeringsplats som tillhör din lägenhet och enbart 
använder övriga parkeringsplatser tillfälligt. Besöksparkering är precis 
som det låter en besöksparkering. 

 
 
 
 
Styrelsen önskar er en härlig sommar! 


