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Bostadsrättsföreningen Månhästens informationsblad. 

Föreningsstämma  
Den 25:e maj hölls den ordinarie 

föreningsstämman. Protokollet från stämman 

finns på Månhästens hemsida. 

www.manhasten.se. 

Den nya styrelsen består av:  

Patrik Johansson Ordförande 

Jonas Haak Kassör 

Dan Hallgren Sekreterare 

Andreas Gustavsson Ledamot 

Jan Pettersson Ledamot 

Jenny Lichtenstein Ledamot 

Niklas Wanngren Suppleant 

Johan Fröding Suppleant 

 

Göran Lingfors lämnar styrelsen då han flyttar. 

Vi tackar honom för hans insats genom åren 

och hälsar samtidigt Johan Fröding välkommen 

som är ny i styrelsen från i år. 

Mikael Lichtenstein, Birgitta Eskils Pettersson 

och Margaretha Haag utgör valberedningen för 

2012. 

Stamspolning 
Vi har gett GR Avloppsrensning i uppdrag att 

genomföra högtrycksspolning av avloppen i 

våra lägenheter under vecka 35.  

Detta enligt nedanstående tidplan: 

Hus 40 Måndag 29 augusti 

Hus 42 Tisdag 30 augusti 

Hus 44 Onsdag 3 augusti 

Hus 46  Torsdag 1 september  

Hus 54 Fredag 2 september 

 

Viktigt är att vi då bereds tillträde till er 

lägenhet. Mer information angående detta 

kommer senare i sommar. 

 

Fuktskador 
Våtrumsmattan i två duschrum har den senaste 

tiden spruckit. Vi ber er vara uppmärksamma 

på detta och sluta använda duschen omgående 

om ni misstänker en skada för att undvika 

kostsamma renoveringar. Vi vill också 

uppmärksamma er på att livslängden på en 

våtrumsmatta som används frekvent inte är 

längre än ca tjugo år och att det kan vara dags 

att byta ut dessa. 

Container för grovsoppor  
Fredag 26/8 till söndag 28/8 kommer en 

container finnas på plats på parkeringen. 

Bokning av 

övernattningslägenheten 
Eftersom Göran Lingfors flyttar bokas nu 

lägenheten genom Niklas Wanngren som nås 

på tanorion@gmail.com eller 073-6516054. 

Höststädning 
Boka redan nu in lördagen 22 oktober för vår 

gemensamma städdag. Mer information 

angående detta kommer efter sommaren 

Nya grannar 
Vi har fått följande nya grannar sedan förra 

numret av MN: 

 

Linnea Munkhammar, Tobias Nilsson 40 

Matilda och Gustav Målqvist 42 

Veronica Larsson, Pontus Dahlen 46 

Linda Ryd, Fredrik Tillberg 46 

Niklas Andersson 54 

 

Vi hälsar våra nya medlemmar välkomna! 

Trevlig sommar! 
Slutligen önskar styrelsen alla medlemmar och 

hyresgäster en trevlig sommar!
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