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Välkommen att besöka vår hemsida på:  www.månhästen.se 
 

 

Grovsopor och granar 

Den 11-13 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 det uppmärkta båset. 

 

Snöröjning under vintern 

Vi har anlitat Ingdahls för snöröjning/sandning av 
parkeringarna, entrégångarna och trottoaren. I 
en del fall kommer vi själva att sköta 
snöröjningen med hjälp av 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 laddningsplatser 

Föreningen har nu sex nya laddningsplatser för el-
bilar på parkeringen vid 54:an. Detta gör att vi nu 
totalt har åtta laddningsplatser på våra två 
parkeringsområden. För att få tillgång till en 
laddningsplats krävs att man har en befintlig p-
plats på respektive område (alternativt ställer sig 
i aktuell parkeringskö). Den som står på en plats 
med laddningsstolpe, men inte utnyttjar 
laddningsmöjligheterna, får vara beredd att byta 
till en annan plats inom parkeringsområdet, när 
laddningsplatsen behövs av någon med el-
bil. Kostnad för att hyra en laddningsplats är från 
1 januari 2019 800 kr/månad, inklusive elen som 
laddas. En vanlig parkeringsplats kostar  
500 kr/månad som vanligt. 
 

Nya medlemmar 

Vi har fått två nya medlemmar sedan förra 
numret av Månhästen Nytt  

Jessica Beijer och  40:an 
Lilly Beijer 

Vi hälsar våra nya medlemmar varmt välkommen 
till brf Månhästen.  

 

God Jul och ett Gott Nytt År  

...önskar styrelsen alla medlemmar och 
hyresgäster i brf Månhästen. 

 


