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 Saker i trapphusen 

Det har under det senaste året ställts ut 

saker i trapphusen för bortskänkning. Vi 

från styrelsen vill därför förtydliga att det ej 

är tillåtet att ställa ut saker i trapphusen då 

detta utgör en brandrisk. För de som vill 

skänka bort sina saker kan Styrelsen tipsa 

om en välfungerande sajt som vänder sig 

till boende i just vårt område: kvartera.se.  

Städdag 
 

Lördagen den 21:e oktober är det 
föreningens höststädningsdag. Särskilda 
anslag med mer information kommer att 
sättas upp. 
En container kommer att finnas på plats 
bakom 54:an där man kan slänga 
grovsopor. 
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! 

Stamspolning 

Stamspolning kommer att ske under 

vecka 40. Detta enligt nedanstående 

tidsplan:  

Hus 40 – måndag 2 oktober 

Hus 42 – tisdag 3 oktober 

Hus 44 – onsdag 4 oktober 

Hus 46 – torsdag 5 oktober 

Hus 54 – fredag 6 oktober 

Viktigt är att vi då bereds tillträde till er 

lägenhet. Mer information angående detta 

kommer delas ut i början av vecka 38. 

 

Nya möbler i gästlägenheten 

Under sommaren har föreningen köpt in 

nya möbler till gästlägenheten. Bäddsoffa, 

fåtöljer, soffbord, tv-möbel samt en ny tv 

har införskaffats. Utöver detta så har även 

madrasserna till loftsängen bytts ut. 

Styrelsen har beslutat att från  

2018-01-01 kommer hyran för 

gästlägenheten bli 300 kr per dag och  

150 kr per dag i maximalt två veckor vid 

badrumsrenovering.  

Tack till blomvattnare! 
 

Ett stort tack riktas till alla som ställt upp 
och sett till att det blommat fint kring 
månhästarna och utanför våra portar! 
 

Kodbyte 

Portkoden kommer i höst att bytas. 

Informationsblad lämnas till varje lägenhet 

då det blir dags. 

Fruktträd  

Fruktträden börjar mogna på föreningens 
mark. Det är fritt fram att plocka, men var 
rädd om träden! Det finns äpplen och 
päron på föreningens ägor.  

Nya Medlemmar 

Vi har fått två nya medlemmar sedan förra 

numret av Månhästen Nytt. 

Peter Lindskog & Kristina Ulgemo  Nr 42 

  

Vi hälsar våra nya medlemmar välkomna. 

Styrelsen önskar alla boende en vacker 

höst! 
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