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Bredband på gång 

Styrelsen slutförhandlar just nu med en 

leverantör som ska förse föreningens 

medlemmar med bredband via fiber. 

Installation kommer att ske under hösten 

och installationen kommer att kräva 

tillträde i samtliga lägenheter. Ytterligare 

information kommer att delas ut när 

tidsplanen är satt och förhoppningsvis har 

vi 1 000 Mbit/s bredband till jul. 

 

Städdag 
 

Den 18: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 070-692 91 90 om detta. 
Städdagens deltagare bjuds på grillad 
korv till lunch. 
Vi hoppas på god uppslutning! 

Felanmälan 

När ni upptäcker ett fel i föreningen som 

att hissen sitter fast, vattenläcka, 

tvättmaskinen fungerar inte, blinkande 

eller trasiga lysrör m.m. 

Ring då alltid felanmälan 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. 
 

 

 

Fruktträd 

Fruktträden börjar mogna på föreningens 

mark. Det är fritt fram att plocka, men var 

rädd om träden! 

Det finns äpplen, päron och plommon på 

föreningens ägor. 

 

Tack till blomvattnare! 
 

Det har ju varit en osedvanligt solig och 
regnig sommar, vilket krävt mycket och lite 
vattning av växterna. Ett stort tack riktas 
till alla som ställt upp och sett till att det 
blommat fint kring månhästarna! 
 

Kodbyte 

Portkoden kommer i höst att bytas. Det 

kommer att gå ut ett informationsblad till 

varje lägenhet då det blir dags. 

Nya Medlemmar 

Vi har fått en ny medlem sedan förra 

numret av Månhästen Nytt. 

Rebecka Hellberg 40 

  

Vi hälsar vår nya medlem välkommen! 

Styrelsen önskar alla boende en vacker 

höst! 

 



Månhästen Nytt Sidan 2 av 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


