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Bostadsrättsföreningen Månhästens informationsblad. 

Onsdagen den 21 november var Patrik Johansson och Thomas Kock hos 

Svenska Bostäder i Vällingby för att skriva på kontraktet. Det var ett vikitigt 

ögonblick i våran pågående process. Kontraktet består utav ett ej blygsamt antal 

sidor och finns upprättat i två stycken exemplar. Varenda sida i de två 

exemplaren var tvungna att skrivas under och det hela tog sin lilla tid, men nu 

har vi alltså tagit oss förbi ännu en milstolpe på våran resa mot att bli en 

fullfjädrad bostadsrättsförening. 

 

 

Kontraktet påskrivet 

 

Uppgifter 

Brf. Månhästen 
c
/o Patrik Johansson 

Fastlagsvägen 42 -1tr 
126 47 HÄGERSTEN 

Tel: 070-457 27 84 

 

  

  

Banken saknar ansökningar 
Som alla borde veta vid det här laget väntar banken på att få in allas 

låneansökningar. Trots detta saknas fortfarande en del ansökningar. Det är av 

största vikt att alla skickar in sina ansökningar snarast. Banken kommer att, när 

den får in ansökan, se över den och sedan ta kontakt med de berörda för att 

boka tid för en träff där man går igenom låneupplägget. Banken måste sedan ha 

ett godkännande och en påskrift för att kunna upprätta ett skuldebrev, det 

behövs i sin tur för att ett övertagande skall vara möjligt. Detta är en process 

som tar tid och det är därför VÄLDIGT VIKTIGT att alla skickar in sin ansökan 

SNARAST. 

Det ovanstående gäller ej för dem som har tänkt att ta lån i annan bank. För Er 

gäller istället att ni ber er bank att ta kontakt med Henrik Wahren på Swedbanks 

ombildningsenhet, 08-700 86 05 eller 070-286 86 27, för att göra upp de 

formailer som krävs. Ni skall alltså INTE ta kontakt med Swedbanks lokalkontor! 

För Er gäller även att era pengar måste finnas Swedbank till hands senast 14/12 

kl 12:00 på det konto som ni får reda på, annars kommer köpet inte att kunna 

genomföras till utsatt tid. 

 

Hyran för december 
Den hyra som vi alla har betalat in nu i november är ju 

hyran för december och eftersom vi kommer att köpa 

våra lägenheter from 17:e december kommer vi alltså att 

ha betalat för mycket hyra till Svenska Bostäder. Detta 

kommer att regleras på den första inbetalningsavin för 

avgiften till föreningen.  

 


