
 

 

Månhästen Nytt 

Mars 2011 

Nr 2 / Årgång 10 

Bostadsrättsföreningen Månhästens informationsblad. 

Städdag  

Den 14:e maj är föreningens 

vårstädning. Särskilda anslag kommer 

att sättas upp med mer information.  

På städdagen kommer det att finnas 

en stor 30 kubiks container där man 

kan passa på att slänga brännbara 

grovsoppor. Elapparater, 

datautrustning etc får inte slängas i 

containern. De får inte heller ställas i  

soprummen, utan man måste själv 

lämna detta till någon 

återvinningscentral. Containern 

kommer finnas på plats mellan den 

13:e och den 16:e. 

När det gäller skräp utanför och runt 

våra egen fastighet är det vi själva 

som hjälps åt att hålla rent och 

snyggt. Insatser inte bara på själva 

städdagen uppskattas! 

Inbrott 

Då vi under senare tid har haft två 

inbrott hos medlemmar, skulle vi i 

styrelsen vilja vädja till alla som bor i 

våran förening att vara extra 

vaksamma på personer som smyger 

omkring runt våra hus. 

Stämma 

Årets stämma är den 25:e maj. En 

kallelse med mer information kommer 

att skickas när vi närmar oss dagen. 

Intresserad av styrelsearbetet? 

Är du intresserad av ett uppdrag i 

föreningens styrelse? Kontakta i så 

fall Mikael Lichtenstein på 08-672 07 

87. 

Renovering av kök och 

köksfläktar. 

Vi vill påminna om att motordrivna 

köksfläktar inte får kopplas till befintlig 

ventilation. Endast fläktar med spjäll 

och självdrag får installeras på detta 

sätt. Fastigheternas fläktsystem är 

inte byggda för motordrivna fläktar. 

Om en motordriven fläkt kopplas in i 

systemet, upphör systemet att 

fungera och matoset sprids till 

grannlägenheterna. Vi vill också 

påpeka att IKEA inte säljer några 

fläktar som är godkända att koppla 

ihop med befintlig ventilation. 

Om du ska renovera köket och är 

osäker på vilka fläktar som är tillåtna 

kontakta styrelsen. Det är tråkigt att 

behöva riva ut en nyköpt och 

nyinstallerad fläkt! 

Nya grannar 

Vi har fått en nya granne sedan förra 

numret av MN: 

Göran Subenko 54:an 

Vi hälsar vår nya medlem välkommen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


