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Renare luft i vår  

I april nästa år har styrelsen bokat 

ventilationsrengörning och OVK-

besiktning (obligatorisk ventilations-

kontroll). Ventilationsfirman behöver 

komma in i alla lägenheter – mer 

information om det kommer senare. 

Granar och grovt 

Den 15 - 18 januari kommer det finnas en 

container för grovsopor och granar vid 

föreningens parkering bakom 54:an. När 

containern inte är på plats kan man slänga 

granar i de uppmärkta båsen. Anslag om 

detta kommer upp i portarna. 

Ny cykelparkering  

Boende i hus 40 har fått en ny fin 

cykelparkering utanför förrådet. 

Tänd ett ljus… och släck! 

I juletider kan det vara extra lämpligt att se 

över brandvarnare och tänka på att inte 

glömma brinnande ljus. 

Snöröjning  

Vi har anlitat Ingdahls för snöröjning av 

parkeringarna, men vi kommer delvis att 

hålla snön borta från trottoarer och 

entrégångar med vår egen snöslunga. Det 

finns en skyffel i soprummet i varje hus. 

Den får man gärna låna om man behöver 

skotta. 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”. 

Inbrott under hösten 

Tyvärr har boenden haft inbrott i 

lägenheter och i bilar under hösten. Under 

julhelgen när många reser bort ökar 

antalet inbrott generellt, så be gärna 

grannar som stannar hemma i jul att hålla 

koll på er lägenhet, ta hand om post etc.  

Hyr gästlägenheten 

Vi vill påminna om att vi har en fin 

gästlägenhet med fyra bäddar som är 

öppen för alla att hyra. Mer information 

finns på hemsidan www.manhasten.se. 

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

Niclas Abrahamsson och Carolin Fischer 44:an 

  

  

  

Vi hälsar våra nya medlemmar välkomna! 

God Jul och ett Gott Nytt År 

önskar styrelsen alla medlemmar och 

hyresgäster i Månhästen! 
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