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Städdag 
 

Lördagen den 27: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 via sms på 070-692 91 90 om 
detta. 
Städdagens deltagare bjuds på grillad 
korv till lunch. 
Vi hoppas på god uppslutning! 

 

Målning av tvättstugor 

Under maj/juni har samtliga tvättstugor 
blivit ommålade. Under tiden passade vi 
även på att byta ut de stora 
papperskorgarna till några mindre. För de 
som vill slänga tomma tvättmedels- och 
sköljmedelsförpackningar går det utmärkt 
att lägga dom i wellpapp- respektive 
plastförpackningskärlen i soprummen. 
 

 

Återvinning 

Föreningen konstaterar med glädje att vi 
blir bättre och bättre på att sortera ut 
bland annat wellpapp, plast och matavfall. 
Även om vi kan bli bättre. Detta är 
naturligtvis också ett led för ett  
hållbarare samhälle och lägre 
sophämtningskostnader. Något vi kan bli 
bättre på är att vika ihop alla kartonger, 
både stora som små. Större kartonger kan 
man vika ihop och ställa mellan kärlen och 
väggen. Detta för att kärlen inte ska hinna 
bli överfulla till nästa tömning.   

 

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! 
 

Felanmälan 

När ni upptäcker ett fel i föreningen som 

att hissen sitter fast, vattenläcka, 

tvättmaskinen inte fungerar, blinkande 

eller trasiga lysrör m.m. 

Ring då alltid felanmälan på 
telefonnummer 08-551 197 63. Detta kan 
göras dygnet runt. 
 
Om tvättmaskin, torkskåp eller torktumlare 
visar någon felkod, är det bra om den 
anges vid felanmälan. 
 

 

Nya Medlemmar 
 
Vi har fått två nya medlemmar sedan förra 

numret av Månhästen Nytt. 

Maria Frisinger &     46:an 
Maja-Stina Svanberg Frisinger 

Vi hälsar våra nya medlemmar välkomna. 

 

Styrelsen önskar alla boende en 

vacker höst! 
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