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Bostadsrättsföreningen Månhästens informationsblad.

Byte avstängnings -
ventiler
Vi har avstängningsventiler i bad- och 
duschrum som i vissa fall börjat läcka, när 
man skruvat på dem. (De har blå färg och 
sitter ofta under handdukstorken, men det 
kan variera beroende på lägenhetstyp). 
Föreningen avser därför att låta byta ut 
samtliga ventiler i alla lägenheter. Arbetet 
beräknas ske under vecka 48. Separat 
information kring detta kommer längre 
fram.

Städdag
Den 19:e oktober är föreningens 
höststädning. Särskilda anslag med mer 
information kommer att sättas upp i början 
av oktober.

Om du inte har möjlighet att delta på 
själva städdagen, går det bra att göra en 
insats någon annan dag. Kontakta Janne 
Pettersson på 070-6929190 om detta.

Städdagens deltagare bjuds på grillad 
korv till lunch.

Vi hoppas på god uppslutning!

Extra lägenhetsförråd
Ett extra lägenhetsförråd finns för 
uthyrning på Fastlagsvägen 54 från och 
med januari 2014. Storleken är på cirka 3 
kvm och hyran är 500 kr/kvartal.

Intresserade kan kontakta 
kassor@manhasten.se

Plocka frukt

Det är helt okey att plocka ner frukten 
från våra fruktträd. Det finns fortfarande 
kvar äpplen och plommon (t ex vid lokalen 
bakom 54:an). Var bara aktsam så att 
inga grenar bryts.

Felanmälan
Felanmälan ska alltid göras på 
telefonnummer 08-551 197 63. Detta kan 
göras dygnet runt. 

Om tvättmaskin, torkskåp eller torktumlare 
visar någon felkod, är det bra om den 
anges vid felanmälan.

Det är värdefullt att boende anmäler även 
små fel och brister, t,ex. blinkande eller 
trasiga lampor. Ju tidigare felanmälan, 
desto snabbare åtgärd.

Nya grannar
Vi har fått nya grannar sedan förra numret 
av Månhästen Nytt:

Philip David Berg Boccardi och Petra 
Anneli Eriksson.

42:an

Martin Sanden 54:an
Henrik Gustafsson och Linnea 
Bergehäger.

46:an

Agneta Romare 42:an

Vi hälsar de nyinflyttade välkomna!

Tack till blomvattnare!
Det har ju varit en osedvanligt solig och 
torr sommar, vilket krävt mycket vattning 
av växterna. Ett stort tack riktas till alla 
som ställt och och sett till att det blommat 
fint kring månhästar och utanför husen!


