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

 
 

Frågor & svar  
Om du har frågor som gäller föreningen 
titta gärna in på vår hemsida, sök på 
www.manhasten.se. Under fliken För 
medlemmar hittar du info om det mesta 
du kan behöva. Ta gärna en extra titt i 
medlemspärmen. Om du ändå inte lyckas 
hitta det du söker, kontakta styrelsen. 

Levande ljus och brand 
I juletider kan det vara extra lämpligt att 
se över att brandvarnare sitter på plats. 
Kontrollera att den fungerar och byt 
batteri om det behövs. Tänk också på att 
inte glömma bort levande ljus. 

Grovsopor och granar 
Den 13 – 15 januari 2023 kommer det att 
finnas en container för granar & grovsopor 
bakom hus 54. Detta får ej slängas i 
containern:  

• kylskåp, spisar, elapparater, 
datorutrustning etc., 

• Farligt avfall såsom färg och 
vätskor  

• Bildäck    

Snöröjning under vintern 
Tommys Mark & Trädgård kommer att 
sköta den allmänna snöskottningen i 
föreningen. Vi vill dock påminna om att 
det finns en skyffel i varje soprum som 
man gärna får använda vid behov. Glöm 
inte att ställa tillbaka den.  

Elsparåtgärder 
Styrelsen får många frågor hur en som 
boende kan göra föra att hjälpa till för att 

hålla nere elkostnaderna för föreningen. 
Några tips är att: 

• använda torktumlare och torkskåp så 
sparsamt som möjligt.  

• elbilsägare kan om möjligt förlägga 
laddning till natt. 

Wellpapp och tidningar 
Wellpapp och tidningar kan kastas i 
samma kärl i våra soprum. De töms ändå i 
samma sopbil vid hämtning.  

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

• Sabina och Joakim Andersson i 
40:an 

• Mireia och Georg Bungard i 44:an 
• Moa Liverstam och Thomas 

Batsford i 54:an 
• Fanny Lundmark och Viktor 

Axelsson i 56 A 
• Amanda och Oskar Huss i 56 B 

Välkomna till brf Månhästen! 

 
God Jul och Gott Nytt År 
… önskar styrelsen alla medlemmar och 
hyresgäster i brf Månhästen! 

 


