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Städdag 

Den 22 oktober är det dags för 

föreningens höststädning. Särskilda 

anslag med mer information kommer 

längre fram.  

En container kommer att finnas på plats 

bakom 54:an där ni kan slänga grovsopor. 

Om du inte har möjlighet att delta på 

själva städdagen, går det bra att göra en 

insats en 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 

Om ni upptäcker ett fel i fastigheten som 

att hissen sitter fast, vattenläcka, 

tvättmaskin som inte fungerar, blinkande 

eller trasiga lysrör mm. Ring då alltid 

felanmälan på tfnnr 08-551 197 63. Detta 

kan göras dygnet runt. Om tvättmaskin, 

torkskåp eller torktumlare visar någon 

felkod, är det bra att ange denna vid 

felanmälan. 

Tvättstugorna 

Vi vill påminna om att tiderna för att 

använda föreningens gemensamma 

tvättstugor är kl 7-22. Att tvätta på andra 

tider kan vara störande för grannarna och 

är därför inte tillåtet enligt Månhästens 

ordningsregler. 

Gemensamt 

bostadsrättstillägg 

Årets föreningsstämma antog förslaget att 

teckna ett gemensamt bostadsrättstillägg 

för samtliga lägenheter i föreningen. En 

sådan försäkring är nu tecknad hos 

Bostadsrätternas Fastighetsförsäkring. Se 

informationstavlan i trapphusen för 

kontaktuppgifter. Detta innebär att 

lägenhetsinnehavarna inte längre behöver 

ha bostadsrättstillägget i sina 

hemförsäkringar och att kostnaden blir en 

del i månadsavgiften. Observera att övriga 

delar av hemförsäkringen inte påverkas, 

utan ska även i fortsättningen tecknas och 

betalas av lägenhetsinnehavaren. 

Sopsortering 

Testen att sortera sopor i hus 46 har gått 

över förväntan. Styrelsen har därför 

bestämt att gå vidare och införa sortering i 

samtliga hus. Detta gäller matavfall och 

plast och kommer bli aktuellt under 

hösten. Mer information kommer senare. 

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. 

Nya medlemmar 

Vi har fått en ny medlem sedan förra 

numret av Månhästen Nytt: 

Josef Rantamäki (4/7) 44:an 

Vi hälsar vår nye medlem välkommen! 

 

 

 

 


