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Stämma 2013 

Den nya styrelsen består av:  

Jonas Haak Ordförande och Kassör 

Jan Pettersson Fastighetsansvarig 

Ulla Hallén Sekreterare 

Olle Mannerteg Ledamot 

Tobias Nilsson Ledamot 

Catherine Kock Suppleant 

Vi hälsar Olle, Ulla och Tobias, som är nya i 

styrelsen för i år, varmt välkomna. 

Mikael Lichtenstein och Lars Engström samt 

Susanne Möller utgör valberedning för 2013. 

Tack till Patrik 

Patrik Johansson som har varit ordförande 

sedan föreningens bildande 2001 har i år 

valt att lämna styrelsen. Patrik drev 

ombildningen från hyreslägenheter till 

bostadsrätter två gånger, 2002 och 2007. Vi 

vill tacka Patrik för de många timmar och det 

stora engagemang han har lagt ner i vår 

förening samt de resultat han har uppnått! 

Samtidigt lämnar också Jenny Lichtenstein, 

Dan Hallgren och Johan Fröding styrelsen. 

Vi tackar även dem för deras insats genom 

åren! 

Bokning av gästlägenheten 

För att kunna hoppa in för varandra vid 

semester och annan frånvaro bokas numera 

gästlägenheten på i första hand 

lagenhet@manhasten.se annars per telefon 

070-267 31 46. Läs även utförligare 

instruktioner på www.manhasten. se. 

Städdag 

Ett stort tack till alla som deltog vid årets 

städdag. Föreningen spar mycket pengar på 

det arbete medlemmarna utförde på 

städdagen.   

Vi hoppas också att det ökar 

sammanhållningen och bidrar till att vi alla lär 

känna varandra lite bättre. 

Trädgårdsgrupp 

Det finns ett önskemål i föreningen att vi ska 

ha fina och välvårdade rabatter och det finns 

ett intresse bland medlemmarna att hjälpa till 

att sköta och hålla efter. 

För att uppnå detta behövs en eller flera 

intresserade och kunniga som kan ta ett 

huvudansvar, samt även personer som vill 

hjälpa till. Är du trädgårdsintresserad eller 

kan tänka dig att hjälpa till emellanåt hör av 

dig Jan Pettersson 070-692 91 90. 

Nya och kommande 

grannar 

Följande grannar har flyttat in sedan förra 

numret av Månhästen Nytt eller flyttar in 

inom kort: 

Agneta Romare 42 

Josefin Astren & Victor Rantamäki 44 

Martin Sanden 54 

Petra Anneli Eriksson & Philip David Berg 

Boccardi 

42 

Vi hälsar våra nya medlemmar och 

hyresgäster välkomna! 

Trevlig sommar! 

Styrelsen önska alla boende en lång, 

avkopplande och solig sommar!

 

 


