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Månhästen Nytt
Bostadsrättsföreningen Månhästens informationsblad.

Störande grannar
Styrelsen har den sista tiden blivit kontaktad av
medlemmar som tyckt att grannar har haft
högljudda fester eller andra aktiviteter sent på
natten samt att en person som upplevts som
hotfull vistats i ett trapphus. Vi bor i flerfamiljhus
där ljud lätt hörs från en lägenhet till en annan.
Naturligtvis måste man få ha fest ibland, men
samtidigt vill styrelsen uppmana till respekt för
grannarnas behov av lugn på sena timmar och
poängtera att det är varje boendes ansvar att
inte störa sina grannar. Se flik 8 i
Månhästenpärmen under rubriken
’Ordningsregler, diverse övriga’, där det mer
utförligt beskrivs hur störning från grannar bör
hanteras.
Ifall en hotfull situation skulle uppstå ska man
kontakta polisen. Polisen lämnar inte ut namnet
på anmälaren.

Rensning i trapphusen
För att våra städare ska kunna göra rent
ordentligt och för att det inte skall finnas hinder
vid utrymning vid brand ska trapphusen rensas
från mattor, blommor och prydnadssaker på
golvet. Vi ber alla att ta bort era saker senast
den 1:a november. Vi vill samtidigt påminna om
att man inte får ställa hushållssopor i
trapphuset utanför sin dörr.

Felparkerade bilar
Efter 1 november gäller på vår gata det årligen
återkommande parkeringsförbudet på tisdagar.
Det är förbjudet att parkera på nedfarten till pplatsen vid dagiset, framför garaget och i
skogen hela dygnet, alla dagar i veckan. Det är
viktigt att vi inte parkerar fel för att underlätta för
städning och framför allt snöröjning.
Parkeringsbolaget har också informerat att de
avser att öka bevakningen av felparkerade
bilar.
Det är svårt att hitta en parkeringsplats i
området kvällstid. Vi vill därför be alla som har
en parkeringsplats att använda den och inte
ställa sig på gatan. Parkeringsplatserna är
mycket eftertraktade!

Lägenhetsregister
Föreningen har upprättat ett lägenhetsregister
enligt lagen (2006:378) om lägenhetsregister.
Syftet med registret är att göra det enklare och
billigare att ta fram hushålls- och
bostadsstatistik. Inom en snar framtid kommer
ni att få ett brev från skattemyndigheterna där
ni skall uppge ert lägenhetsnummer enligt det
nya registret. Vi kommer att dela ut information
om de nya lägenhetsnumren på anslagstavlan
samt lägga upp dem på föreningens hemsida.
Internt behåller vi den gamla numreringen.

Nya förvaltare
Föreningen har sedan ombildningen 2007
anlitat T&T Förvaltning för både teknisk och
kameral förvaltning. Vi tar nu in offerter för att
se om vi kan handla upp dessa tjänster billigare
och dessutom uppnå högre kvalitet.

Radonmätning
Efter årsskiftet ska föreningen genomföra en
obligatorisk radonmätning i fastigheterna.
Mätdon måste placeras ut i ett antal lägenheter.
Boende i berörda lägenheter kommer kontaktas
för vidare information.

Höststädning
Den 30 oktober 10.00 har föreningen
höststädning. Deltagare bjuds på grillad korv till
lunch. Vi hoppas på stort deltagande och tackar
”städgruppen” för att de har planerat och
organiserat dagen!

Nya grannar
Vi har fått följande nya grannar sedan förra
numret av MN:
Collmar;Aino/Fröding Johan

46

Jonsson;Benny/Serabut;Nalini

42

Hansson;Helena/Johansson;Carl-Henrik

54

Björnrun;Tomas/Alsborger;Ida

44

Alvarsson Hjort;Agnes/Alvarsson;Jesper

54

Vi hälsar våra nya medlemmar välkomna!

