Våren 2020!
2020 är nu här och vi hoppas att du haft fina helger och en bra start på detta år!
Här kommer lite viktig information!
Avgiftshöjning:
Vi i styrelsen har tagit beslut om att i år höja avgiften från 1/1 2020 med 1%. Detta för
att följa omvärldens vanliga indexhöjningar.
Sophantering:
Sophanteringen är som du nog ser ny sen några månader tillbaka. Det blir fullt i vissa av
kärlen och då är det bra om du går till ett annat kärl för att slänga dina sopor. Vi håller
på och trimmar in med kommunens avfallsavdelning för att få det att fungera utan framtida problem.
Påminner om att det är väldigt viktigt att separera matavfall från hushållsavfallet!
Vi har vid ett flertal gånger fått propåer från kommunen om att det är slarvigt sorterat. Vi kan få höga och onödiga böter till föreningen och det känner vi i styrelsen är
onödiga utgifter.
Duschblandare:
För er som anmält att ni har en duschblandare av den sort som behöver bytas, så kommer
det att utföras så snart Engstedts Rör har tid. Vi ligger på dom och hoppas att det blir av
inom kort.
Tänk även på att vi bor tillsammans i husen och att det är viktigt att visa hänsyn till varandra på alla sätt alla timmar på dygnet.
Tvätt av bilar och fordon:
Vi vill även påminna om att det är absolut förbjudet att tvätta bilar eller andra fordon
utanför eller i garagen. Detta då det är miljöfarligt och det kan även där innebära dyra
och onödiga böter för föreningen.

Vänd!

Tvättstugan:
Tvättstugan kommer att fräschas upp lite och vi kommer få ett tillskott med två stora
torkskåp i det rum där vi haft den stora mangeln tidigare. Den mangeln är bortforslad
och återvunnen.
Då det gäller tvättstugan så vill vi understryka vikten av att städa ordentligt efter sig. Det
är också strängeligen förbjudet att tvätta olika typer av djurtäcken då det kan skapa obehag, sjukdom och eller allergier för andra bostadsrättsinnehavare.

Vi önskar en fortsatt fin vårvinter och är det något du funderar över så kontakta vicevärden eller någon annan styrelseledamot.
//Styrelsen Brf Månen

Tekniska fel eller problem ska anmälas till Felanmälan.
Detta görs på 010-303 27 00
Måndag 8.00 - 17.30, tisdag-torsdag 8.00 - 16.00, fredag 8.00 - 15.30.
Lunchstängt 12.00 - 13.00
Felanmälan kan även göras på www.hsb.se/malardalarna/felanmalan
Vid akuta fel övrig tid: ring fastighetsjouren 010-303 27 00
HSB:s lokalkontor på Markusgatan 13 har öppet
Måndagar 9.30 - 17.30 lunchstängt 12.00 - 13.00
Torsdagar 9.30 - 11.30
Bostadsrättsföreningen Månen är ansluten till HSB Dalarnas samordnade fastighetsskötsel.
Arbetsledare för oss i Månen är Björn.
Vicevärd:		
Ordförande:
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