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Vintern närmar sig
Vintern närmar sig och vi har snart
varit en BRF i ett år. Mycket har hänt
och mycket mer skall hända...
Gräsklippningen funkade sådär i
början, men hämtade sig. Man måste
lära sig krypa innan man kan gå som
det heter och vi hoppas att vi nu kan
ta oss fram på hyfsat stadiga ben.
Mycket har hänt och mer skall hända,
det kommer tex att tas ner en del träd
och gallras under hösten / vintern och
planteringarna kommer att ses över
så att det blir grönt och fint igen till i
vår. Under oktober kommer
hänglåsen i källarna att bytas ut. Det
innebär att ni efter bytet kan använda
samma nyckel till dessa lås som ni
idag använder till tvättstuga, soprum,
mm.

Föreningslokalen
Vi vill passa på att påminna om den
lokal som finns inom föreningen som
går att hyra för mindre tillställningar.
För att göra detta kontaktar man
Jenny Lichtenstein: 08-673 10 91.

Släpkärra
Behöver du köra bort skräp till
soptippen, eller kanske hjälpa en
kompis att flytta? Då kan du hyra
släpkärra av föreningen.
Om du har behov av att hyra
föreningens släpkärra kontaktar du
Jan Pettersson: 08-744 46 94. Vid
bortforsling av grovsopor kan
släpkärran lånas utan kostnad.

Grovsopor
Året ut kommer en container finnas på
plats onsdag till torsdag varje månad.
För mer information, se anslag i
soprummet. OBS!! Inga elartiklar,
kylskåp, kemikalier får slängas i
containern. Senast fick vi betala 1
500kr EXTRA för elskrot.
Tänk på att frigolit inte är papper eller
wellpapp, utan går som grovsopor.
Man får helt enkelt vänta tills
containern står på plats, eller köra
iväg det själv.

Visa hänsyn
Tänk på att ditt golv är din grannes
tak och tvärt om. Tänk därför på att
vissa typer av ljud som i din lägenhet
låter bra, kan upplevas som störande
hos andra.Ett exempel på ett sådant
ljud är ”basen” i musik. Se mer om
ordningsregler i föreningspärmen.

Trädgårdsgrupp
Det har visat sig att det finns visst
intresse för at påta i rabatterna och vi
tycker därför att det vore en bra idé att
sätta ihop en trädgårdsgrupp. Är du
intresserad av att delta, så hör av dig
till Susanne Kimnäs (40:an) på tel:
0768-12 09 19

Redaktör sökes
Är du intresserad av att skriva
Månhästen Nytt? Ta då kontakt med
Patrik Johansson: 08-41 05 1340. Du
bör kunna sätta ihop texter utifrån
anteckningar / stolpar.

