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Övernattningslägenheten 

Catherine Kock som sköter uthyrning 

av övernattningslägenheten tar 

julledigt 11 december till 6 januari. Vill 

du utnyttja lägenheten under den 

tiden, se till att boka den innan den 11 

december.  

För att boka lägenheten framöver 

använd adressen 

lagenheten@manhasten.se. Då blir det 

lättare för oss att täcka upp för 

varandra vid eventuell frånvaro. 

Grovsoppor och gamla 

granar 

Den 11-14 januari kommer det att 

finnas en container för grovsopor och 

granar vid föreningens parkering 

bakom 54:an. När containern inte är 

på plats kan man slänga granar i det 

högra båset, som då kommer att vara 

uppmärkt. 

Ingen avgiftshöjning 

Styrelsen kan konstatera att 

föreningens ekonomi är fortsatt god 

inte heller nästa år höjs 

månadsavgiften. 

Belysning på parkeringen  

Ny belysning har satts upp på 

parkeringarna för att göra 

parkeringarna ljusare och därmed 

avskräcka tjuvar och en vistelse där 

mer behagligt. Vi hoppas att alla trivs 

med belysningen! 

Ljus, brand och försäkring 

I jultider kan det vara extra lämpligt att 

se över sin brandvarnare och tänka 

på att man inte glömmer brinnande 

ljus. 

Samtidigt vill vi också passa på att 

påminna alla bostadsrättsägare att se 

till att man har ”bostadsrättstillägg” på 

sin hemförsäkring.  

Snöröjning 

Vi har anlitat samma företag som 

förra året för snöröjningen. Vi vill 

påminna om att det finns en skyffel i 

soprummet i varje hus. Den får man 

gärna låna och använda om man 

önskar skotta akut, men glöm inte att 

ställa tillbaka den. När det gäller 

källargångarna får var och en skotta 

efter eget behov.  

Nya grannar 

Vi har fått nya grannar sedan förra 

numret av MN: 

Annika Magnusson / Magnus Svensson 46 

Cecilia Benedelle / Johannes Bendelle 54 

Emma Lagerstedt / Erik Gsänger 54 

Vi hälsar våra nya medlemmar 

välkomna! 

God jul! 

Styrelsen önskar alla medlemmar och 

hyresgäster en riktigt god jul och gott 

nytt år! 
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