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Städdag  

Den 5:e maj är föreningens vårstädning 

med efterföljande fest. Det är viktigt att 

alla kommer och hjälper till, så boka in 

dagen redan nu.  

Allt i cykel- och barnvagnsförråden måste 

märkas upp. Omärkta föremål kommer att 

omhändertas. Mer information om 

städdagen kommer att anslås senare . 

När det gäller skräp utanför och runt våra 

egna fastigheter är det vi själva som får 

hjälpas åt att hålla rent och snyggt. 

Insatser på andra dagar än på städdagen 

uppskattas! 

Stämma 

Årets stämma är den 23:e maj. En 

kallelse med mer information kommer att 

skickas när stämman närmar sig. 

Föreningens hemsida 

Vi vill påminna om föreningens hemsida. 

Där finner man nyheter, kontaktuppgifter, 

medlemspärmen, årsredovisningar, 

föreningens stadgar m.m. Adressen är: 

www.manhasten.se 

I dagsläget finns ingen information som 

kräver att man loggar in, men om detta 

ändras framöver kommer ni att 

informeras.  

Informationspärm 

Vid ombildningen fick alla 

lägenhetsinnehavare en 

informationspärm. Den har vid flera 

tillfällen uppdaterats och nya sidor har 

vartefter delats ut. Detta är en ganska 

administrativt tung process och då 

majoriteten idag har tillgång till internet har 

styrelsen bestämt att vi hädanefter bara 

uppdaterar medlemspärmen på 

föreningens hemsida. 

Felanmälan 

Felanmälan ska alltid göras på 

telefonnummer     551 197 63. 

Detta kan göras dygnet runt. 
Numret finns även anslaget i porten. 

Om tvättmaskin, torkskåp eller torktumlare 

visar någon felkod är det värdefullt att den 

anges vid felanmälan. 

Det är även värdefullt att boende anmäler 

små fel och brister, som t.ex. blinkande 

eller trasiga lysrör och lampor. Ju 

snabbare felanmälan - desto snabbare 

åtgärder! 

Kollektivavtal för bredband 

Föreningen har beslutat att teckna ett 

kollektivt avtal för bredband med Alltele. 

Det innebär att framöver kommer alla 

medlemmar får en 100 Mbit anslutning via 

det befintliga antennuttaget. Det kommer 

även finnas möjlighet, för de som vill köpa 

fler tjänster, att beställa s.k. IP-TV och att 

teckna telefoni till ett förmånligt pris. 

Förhandlingar pågår just nu med berörda 

parter för att kunna genomföra viss 

nödvändig ombyggnation av befintligt 

fastighetsnät. Ombyggnationen kommer 

inte kräva tillgång till lägenheterna. 

Förhandlingen kan förhoppningsvis 

avslutas inom en snar framtid.  

Separat information kommer längre fram 

när förhandlingarna är avslutade.  

Nya grannar 

Vi har fått en nya granne sedan förra 

numret av Månhästen Nytt. 

Gensine Hekel 44 

Vi hälsar vår nya medlem välkommen! 

 

 

 


