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Bostadsrättsföreningen Månhästens informationsblad. 

Vårstädning 

Lördagen den 9:e maj går den årliga 

vårstädningen av stapeln. Vi träffas kl. 

09:30 utanför lokalen i 54:an där 

arbetsuppgifter kommer att delas ut. På 

kvällen kommer vi att ha en liten grillfest 

där det kommer att bjudas på mat och 

dryck. Mer information i separat anslag vid 

senare tillfälle. Passa på att ta med 

eventuellt elskrot då vi kommer att köra till 

soptippen och tar med oss det i samma 

veva. I samband med vårstädningen 

kommer det även att hållas en extra 

föreningsstämma, till denna kommer det 

att komma en separat kallelse. 

Märkning av cyklar och 

andra ägodelar 

Vid vårstädningen kommer cykel- och 

barnvagnsförråden att städas. Då det 

finns cyklar m.m. som verkar sakna ägare, 

uppmanar vi alla att märka dessa och 

andra ägodelar. Omärkta föremål kommer 

att avlägsnas under städdagen. Alltså, 

glöm inte: MÄRK ERA CYKLAR OCH 

ANDRA ÄGODELAR SENAST DEN 8 

MAJ! 

Renovering av 

våtutrymmen 

Många vill bygga om kök och 

våtutrymmen i sina bostadsrätter. Många 

bygger i egen regi med hjälp av vänner 

och inhyrda hantverkare med och utan 

dokumenterad kompetens. Grundregeln i 

detta är att bostadsrättsinnehavaren är 

ansvarig för sin bostadsrätt. En felaktigt 

utförd åtgärd kan kosta innehavaren stora 

pengar. Vi vill påminna om att ”Boverkets 

byggregler -06 . Våtrum” gäller för den här 

typen av arbete. Mer information på 

www.boverket.se. 

Föreningsstämma  

Vi vill passa på att meddela att datum för 

den ordinare föreningsstämman är 

föreslaget till onsdagen 27/5 kl 19:00. En 

kallelse kommer att komma till denna. 

Föreningens 

övernattningslägenhet 

Föreningen har numera en 

övernattningslägenhet som kan hyras av 

föreningens medlemmar för att inkvartera 

sina gäster. Lägenheten ligger en trappa 

ner i 42:an och kan hyras i högst tre dagar 

i sträck för 200 kr per natt. Det finns 4 

sängplatser och ett kök med pentry för 

t.ex. frukost eller kaffekokning. För att 

boka och mer info, kontakta Göran 

Lingfors: 08-19 38 42 

Vi vill också passa på att påminna om 

lokalen i 54:an. Information finns i 

bostadsrättspärmen. 

Saker i trapphusen 

När man går runt i de olika husen möts 

man av saker som finns placerade på 

ställen de ej skall vara. Det kan vara allt 

ifrån bildäck till sängar. Dessa saker får 

ABSOLUT inte finnas i trapphusen. Det är 

av största vikt att alla saker som står i 

trapphusen tas bort och placeras i 

ägarnas vindsförråd, eller på annan för 

sådana saker avsedd plats. Anledningen 

till att detta är så viktigt är pga av 

brandsäkerheten. De saker som ej har 

tagits bort innan städdagen kommer att 

slängas!! 

http://www.boverket.se/
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Valberedningen 

Valberedningen har kommit igång med sitt 

arbetet, så ifall ni har förslag på personer 

som kan tänkas vilja vara med i styrelsen, 

eller kanske rent av själv vill, så tveka inte 

utan ta kontakt med dem. Valberedningen 

består utav; Birgitta Eskils-Pettersson 

(44:an), Margareta Haag (44:an) och  

Mikael Lichtenstein (40:an). 

Föreningsstämman 

Datum för stämman har föreslagits till 

27/5. En separat kallelse till stämman 

kommer att komma ut innan, men för de 

som har en uppbokad kalender kan göra 

lite plats i den. 

Tvättstugorna 

De som bor i 40, 42 och 44 har väntat ett 

tag på att få trasiga maskiner lagade, 

vilket är olyckligt. Nu kan vi dock meddela 

att styrelsen har sett över behovet på 

maskiner i samtliga tvättstugor och 

kommer att byta ut de äldsta maskinerna 

snarast. De maskiner som för tillfället är 

trasiga kommer att prioriteras. Vi hoppas 

att ni kan ha överseende med att det 

dröjer ett litet tag extra, men styrelsen har 

velat samordna detta för att kunna få 

bästa pris på maskiner. Maskinerna är 

redan beställda och på väg. Den som 

väntar på något gott... 

Nya grannar 

Följande nya grannar har vi fått sedan 

förra numret av MN: 

 

Adrian Rosén & 

Anna Persson 

Fastlagsvägen 40 

Nilla Smedberg Fastlagsvägen 46 

Mattias Skog Fastlagsvägen 54 

Robert Kratochwill 

&  Emma Larsson 

Fastlagsvägen 40 

Anna Lundgren & 

Per Sjöblom 

Fastlagsvägen 40 

Daniel Sundberg Fastlagsvägen 44 

Robert Malmgren 

& Åsa Parting 

Fastlagsvägen 54 

Niklas Wanngren & 

Anita Wanngren 

Fastlagsvägen 40 

Elisabeth Edlund Fastlagsvägen 42 

Efstathios 

Charsoudus & Elin 

Stenudd 

Fastlagsvägen 44 

Jonas Melander Fastlagsvägen 46 

 

Vi hälsar våra nya medlemmar välkomna! 
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