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Avgiftsnivåer för 2021

Styrelsen har fattat beslut om att höja
avgifterna för 2021 med 2%. Beslutet motiveras
främst av att vi inte längre har kvar intäkterna
från förskolan samt att tomträttsavgälden
kommer att höjas stegvis från 2022. Se vår
hemsida för mer information om beslutet.

Grovsopor och granar

Förskolan
Vi har nu skickat in bygglovsansökan för
ombyggnation av förskolan till bostadsrätter.
Ett förfrågningsunderlag håller på att tas fram
för att kunna ta in priser på vad ombyggnation
skulle kunna kosta.

Nytt städbolag

Den 14 – 17 januari 2021 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.

Från och med 1 december kommer Maries puts
& städ att städa trappuppgångarna i våra hus.
Förhoppningsvis kommer städningen bli bättre
och mer noggrann framöver. De kommer även
att göra en mer grundlig städning av alla
trapphus samt tvättstugor.

Snöröjning under vintern

Balkonginglasning

Bolaget Gröndals Mark & Trädgård kommer att
sköta den allmänna snöskottningen för
föreningen. Vi vill dock påminna om att det finns
en skyffel i varje soprum som man gärna får låna
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.

En bygglovsansökan kommer att skickas in för
inglasning av föreningens samtliga balkonger.
Om bygglovet går igenom kommer vi ta upp
frågan på nästa stämma. Mer info gällande
balkonginglasning finner ni på föreningens
hemsida under ”För medlemmar” à
”Balkonginglasning”

Soprummen

Nya medlemmar

För att våra soprum ska vara fräscha och fina
kommer rummen att målas om och kärlen
kommer att rengöras. Vi har också beställt
tätare hämtning av plast, glas och papper. Det
är viktigt att alla tänker på att vika ihop
förpackningar och endast slänga det skräp i
kärlen som de är avsedda för.

Vi har fått nya medlemmar sedan förra numret
av Månhästen Nytt

Levande ljus och brand

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

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.
Glöm inte att läsa igenom materialet
om brandsäkerhet som styrelsen har
delat ut i din brevlåda.

Berit Johansson och Niklas Karlsson 42:an
Välkomna till brf Månhästen!

God jul och Gott Nytt År
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Välkommen att besöka vår hemsida på: www.manhasten.se

