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Övernattningslägenheten 

På vår nya hemsida så är det nya 

bokningssystemet i full gång. Ansvarig är 

Catherine Kock som bekräftar önskade 

bokningar. Hon tar dock julledigt från den 

20 december och 3 veckor framåt. 

Ersättare under den tiden blir då Olle 

Manneteg. 

Grovsopor och gamla 

granar 

Den 10-12 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. Anslag 

kommer upp i portarna senare i dec. 

 

Ljus, brand och försäkring 

I juletider kan det vara extra lämpligt att se 

över brandvarnare och tänka på att man 

inte glömmer brinnande ljus. 

Samtidigt vill vi passa på att påminna alla 

bostadsrättsägare att se till ni har 

”bostadsrättstillägg” på er hemförsäkring. 

Snöröjning 

Vi har anlitat Ingdahls för årets snöröjning, 

men vi kommer delvis att hålla snön borta 

från trottoarer och entrégångar med vår 

egen snöslunga. Vi vill också påminna om 

att det finns en skyffel i soprummet i varje 

hus. Den får man gärna låna och använda 

om man önskar att skotta akut, men glöm 

inte att ställa tillbaka den. När det gäller 

källargångarna så får var och en skotta 

efter eget behov. 

 

Våtutrymmen 

Styrelsen vill påminna medlemmarna om 

att gå in på hemsidan och läsa om 

”Medlemmarnas ansvar för underhåll av 

våtutrymmen” 

Ny cykelparkering utan-

för 54:an 

Den nya cykelparkeringen utanför 54:an 

är nu klar och kan börja användas. Den 

har plats för 8-10 cyklar. De tidigare 

cykelställen utmed muren kommer 

därmed att tas bort. 

. 

Vi har fått nya grannar sedan förra numret 

av Månhästen Nytt: 

Susanne Hällback/Thomas Gatehag 42:an 

Lina Stenlund/Mattias Ahström 44:an 

Hanna Hellquist 54:an 

  

Vi hälsar våra nya medlemmar välkomna! 

 

God Jul och ett Gott Nytt År 

…..önskar styrelsen alla medlemmar och 

hyresgäster i Månhästen Brf. 
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