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Bostadsrättsföreningen Månhästens informationsblad. 

Ny portkod 

För att minska risk för inbrott kommer 

portkoderna som används av både 

boende och tidningsbud/brevbärare att 

bytas under hösten. Mer information om 

detta kommer i god tid innan bytet sker. 

Porttelefoner tas bort 

Porttelefonerna fungerar dåligt eller inte 

alls. Eftersom de inte har används särskilt 

mycket och då reparationer och underhåll 

av dem är dyra, kommer de tas bort. 

Renoverade tvättstugor 

Som ni säkert har sett har nya moderna 

maskiner installerats i tvättstugorna. 

Boende har klagat på buller från 

maskinerna. Vi har tagit in expertis som 

kommer att försöka åtgärda detta. 

Vi vill samtidigt påminna om att 

tvättstugan inte städas av städare utan att 

vi själva ansvarar för rengörning av 

maskiner, bänkar o.dyl. Skötselreglerna 

som finns i tvättstugan ska följas av den 

som tvättar.  

Grovsopor 

16-18 oktober kommer det finnas en 

container för grovsopor vid föreningens 

parkering bakom 54:an. Det är endast då 

en container finns på plats man får slänga 

sopor där. Grovsopor får heller inte ställas 

i soprummen. Vill man slänga grovsopor 

då containern inte finns på plats är 

närmast återvinningscentral i Östberga, 

Öppettiderna är 10-20 må-to och 9-16 fr-

sö. Föreningens släpvagn kan användas 

gratis vid dessa tillfällen. Kontakta Janne 

Pettersson på 0706-92 91 90. 

Ventilation 

I dagarna avslutas det stora 

ventilationsarbetet som pågått en tid. 

Ventilationskanalerna har rengjorts, 

frånluftsfläktarna har bytts och luftflödet 

har justerats.  

Cyklarförråd avsedda för 

cyklar och barnvagnar 

Cykel- och barnvagnsförråd är avsedda 

för just barnvagnar och cyklar. P.g.a. 

brandrisken får inte mopeder eller andra 

bensindrivna fordon förvaras där.  

Trasiga glödlampor 

Om ni uppmärksammar trasiga eller 

blinkande glödlampor eller lysrör får ni 

gärna rapportera detta till T&T:s 

felanmälan. Tel.08 – 562 559 60 eller 

felanmalan@ttf.se 

Nya grannar 

Följande nya grannar har vi fått sedan 

förra numret av MN: 

 

Alan Fotoohi Fastlagsv. 44 

Yingfu Xie & Li Xiahua Fastlagsv. 54 

 

Vi hälsar våra nya medlemmar välkomna! 

Trevlig höst! 

Slutligen önskar styrelsen alla medlemmar 

och hyresgäster en härlig höst! 
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