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Avgiftssänkning och höjda 

parkeringsavgifter 

Från januari 2018 

kommer alla parkeringsavgifter att höjas 

med 200 kr per månad. Detta är en 

anpassning till avgiften för 

boendeparkering på gatan. Som 

kompensation sänks samtidigt 

månadsavgifterna med 5 %. Styrelsen 

gör bedömningen att föreningens 

ekonomi tillåter nettokostnaden på cirka 

90 000 kr per år av dessa ändringar. 

Ny hyra för 

Gästlägenheten 

Från januari 2018 kommer det kosta 

300 kr/dygn att hyra gästlägenheten. 

Vid renovering får man hyra 

gästlägenheten i max 2 veckor till en 

hyra på 150 kr/dygn.  

Rapport från stamspolning 

Stamspolningen som skedde under 

vecka 40 gick väldigt bra. Alla 

lägenheter har nu fått stamspolning och 

vi vill tacka våra boende för att vi fick 

tillgång till alla lägenheter. För att 

förebygga eventuella framtida stopp i 

avloppsrören så är det viktigt att inte 

spola ner kaffesump, matolja, fett och 

dylikt då detta kan fastna och täppa till 

rören.  

Grovsopor och granar 

Den 12-14 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 ett av de uppmärkta 

båsen. 

 

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 och använda om man 

önskar att skotta akut. Glöm inte att 

ställa tillbaka den! När det gäller 

källargångarna så får var och en skotta 

efter eget behov. 

Levande ljus och brand  

I juletider kan det vara extra lämpligt att 

se över att brandvarnare sitter på plats. 

Testa att dessa fungerar och byt 

batterier vid behov. Tänk också på att 

inte glömma bort brinnande ljus. 

Nya medlemmar 

Vi har fått tre nya medlemmar sedan 

förra numret av Månhästen Nytt. 

Viktor Papini och Stina Bengtsson 42:an 

Rutger Isell 54:an 

  

  

Vi hälsar våra nya medlemmar 

välkomna! 

God Jul och ett Gott Nytt År 

…..önskar styrelsen alla medlemmar 

och hyresgäster i Månhästen Brf. 
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