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Nyheter i korthet
Våren är på väg och med den en del 

aktiviteter i våran förening. Vi kommer 

i detta nummer av MN att informera 

om dessa. 

Det känns skönt att nu kunna vara 

nästan säker på att våren står för 

dörren med värme och sol i bagaget. 

Samtidigt med att vi alltså närmar oss 

sommaren kommer även våran årliga 

ordinarie föreningsstämma också 

närmare. Vi vill göra våra medlemmar 

uppmärksamma på att eventuella 

förslag/motioner, som man vill skall 

behandlas på stämman, skall vara 

styrelsen tillhanda innan utgången av 

april. 

Styrelseledamöter 
På stämman, som preliminärt  

kommer att hållas 27 maj (separat 

kallelse kommer),  skall nya och/eller 

ytterligare medlemmar i styrelsen 

väljas och förslag om sådana 

mottages väldigt gärna av 

valberedningen. Alla som har förslag 

på medlemmar till styrelsen kan 

lämna dessa till Antonia Fellegvari i 

44:an, som leder valberedningen i år. 

Grovsopor 
Med start fredagen 25 april kommer 

en container att placeras invid det 

gamla grovsoprummet. Containern 

kommer att lämnas under dagen på 

fredagen och hämtas under dagen på 

måndagen, med andra ord kommer 

den alltså att finnas tillgänglig fre 

eftermiddag tom måndag morgon. 

Denna container skall, som tidigare 

informerats om, användas endast för 

grovsopor. 

Containern kommer att finnas på plats 

den sista helgen i var annan månad. 

Detta innebär, att eftersom första 

gången den finns tillgänglig  är 25 

april, kommer nästa tillfälle att vara 

fredagen 27 juni. 

Låscylindrar 
För de medlemmar som tycker att det 

skulle kännas bättre att ha samma 

nyckel till sin lägenhet som till alla de 

andra utrymmena, finns nu en sådan 

möjlighet. Som medlem i våran 

förening  har ni möjlighet att, till ett 

förmånligt pris, skaffa en ny 

låscylinder till er lägenhetsdörr. Det 

skulle innebära att man köper en ny 

cylinder till sin lägenhetsdörr där den 

nyckel man tidigare kvitterade ut 

kommer att passa. Det kan ju vara 

bekvämt!  Priset för detta skulle bli 

530kr/lgh. OBS detta bekostas alltså 

av lägenhetsinnehavaren själv. 

Intresse om detta skickas via epost till 

ordf@manhasten.se, eller lägges i 

brevlådan hos någon i styrelsen. 

Parkeringsplatser 
Eftersom ett antal utflyttningar har 

skett i våra fastigheter, både innan 

och efter vårat förvärv, vill nu våran 

förvaltare T&T se till att kölistan till 

parkeringsplatserna är uppdaterad. 

De ber därför om att alla de som vet 

med sig att de står i kö till en 

parkeringsplats och vill fortsätta att 

göra så skall höra av sig till T&T och 

meddela detta senast innan stämman.  
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