Väggtidning från HSB Brf Munkhättan
Nr 02 Juni 2018

NYHETSBREV
Brf MUNKHÄTTAN

Kära medlemmar, det är inte ofta en sitter i juni och hoppas på regn! Men det
skulle verkligen behövas. Det har varit torrt och varmt, vilken har varit härligt för
många, men också en pina för andra. Det har definitivt tärrt på gårdarna, och resulterat i gula gräsmattor, döende blommor och ovanligt mycket ogräsväxtlighet. För
att få bukt med det sistnämda har vi beställt in en ogräsrensning, resterande kan
bara regn fixa. Är du trädgårdsintresserad ska du fortsätta läsa, det kommer något
riktat till dig längre ner. Allt gott, och hoppas ni alla får en riktigt fin sommar!

UPPMANINGAR TILL ALLA MEDLEMMAR

För det första; det har blivit populärt att spela bollspel på gräsmattan vid Rödkullastigen, vilket går alldeles utmärkt så länge inte grannarna som bor där
störs. Vi uppmanar dock äldre barn att söka sig till
fotbollsplanen vid Heleneholmsverket.
För det andra; Lite olika problem har uppstått i föreningens avloppsystem. Vi vill uppmana alla medlemmar om att endast toalettpapper får spolas ner i toaletten, och att rensa vattenlås och golvbrunnar!

ÖSTERLENSRESA

Den 2:a september kommer
årets bussutflykt att äga rum.
Då beger vi oss till olika delar
av vackra Österlen. Anmälningsblankett kommer separat i brevlådan. Alla medlemmar är välkomna!
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ÄR DU TRÄDGÅRDSINTRESSERAD?

Då vill vi att du hör av dig till
oss! Vi vill ha hjälp med idéer
och inspiration till hur utemiljöerna ska se ut. Ska vi kanske
anlägga odlingslådor? Nya
planteringsbäddar? Träd?
Hör av dig till oss så får du
mer info om vårt nybildade
trädgårdsutskott!

TVÄTTSTUGEUPPDATERING

Det har dragit ut på tiden,
men nu är äntligen upphandlingen om tvättstugorna klar!
Arbetet kommer utföras av
Sydbab med start v.35. Kontinuerlig info kommer läggas
upp på vår hemsida, under
fliken ”Att bo i Munkhättan”.

