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OVK-besiktningen 

Anmärkningarna från tidigare 
besiktning är nu åtgärdade och 
godkända. Intyg kommer att sättas 
upp på anslagstavlorna i portarna. 
OVK-besiktningen är därmed 
avslutad. 

Sortering av sopor 

Vi är nu även igång med 
utsortering av matavfall och plast 
och detta med ett stort gensvar i 
samtliga hus. Föreningen har även 
gått över från volym- till 
viktbaserad taxa på hushålls-
soporna. Detta innebär att ju 
bättre vi är på att sortera ut 
matavfall och plast, desto bättre 
blir det för miljön och våra 
sopkostnader. 

Ny cykelparkering 

Boende i hus 44 har fått en ny, fin 
cykelparkering utanför källaren. 

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. Vi vill också påminna 
om att det finns en skyffel i 
soprummet i varje hus. Den får 
man gärna låna om man behöver 
skotta, men glöm inte att ställa 
tillbaka den. När det gäller 
källargångarna får var och en 
skotta efter eget behov. 

 

Grovsopor och gamla 

granar 

Den 13 - 16 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 
uppmärkta båset. Anslag om detta 
kommer upp i portarna. 

Tänd ett ljus – och släck! 

I juletider kan det vara extra 
lämpligt att se över brandvarnarna 
och tänka på att man inte glömmer 
brinnande ljus. Testa att 
brandvarnarna fungerar och byt 
batterier vid behov. 

 

Vi har fått en ny granne sedan 
förra numret av Månhästen Nytt: 

Malin Rylander 54:an 

  

Vi hälsar vår nya medlem varmt 
välkommen! 

God Jul och ett Gott Nytt År 

önskar styrelsen alla medlemmar 
och hyresgäster i Brf Månhästen. 
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