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Välkommen att besöka vår hemsida på www.månhästen.se
  
 
 http://www.manhasten 
 http://www.manhasten.se/ 

Årsstämma 

Årets stämma är den 21 maj i 

Medborgarhuset på Riksdalervägen 2. En 

kallelse med mer information kommer att 

delas ut när vi närmar oss den dagen. 

Städdag 

Den 26 april är det dags för föreningens 

vårstädning. Särskilda anslag med mer 

information kommer längre fram. Middag 

planeras på kvällen, men än vet vi inte i 

vilken lokal vi ska vara. 

Vi hoppas på god uppslutning! 

Skötsel av fönster och 

balkongdörrar 

Information om skötsel av fönster och 

balkongdörrar finns på föreningens 

hemsida, under ”För medlemmar” och 

”Skötsel av fönster och balkongdörrar”. 

Nya köregler för att hyra 

parkeringsplats 

Styrelsen har beslutat om vissa 

regelförändringar för köerna till 

parkerings- och 

garageplatser. Förändringarna innebär att 

det kommer att finnas separata köer för 

respektive parkeringsområde samt en 

särskild kö för garageplatserna. Som 

tidigare bygger prioritetsordningen på det 

datum man ställt sig i kön och enligt de 

nya reglerna får man inte behålla sin kötid 

om man erbjuds en plats och tackar nej. 

De som redan ställt sig i kö kommer 

  

självklart att behålla sin kö plats. 

Fullständiga regler kommer att inom en 

snar framtid att finnas på föreningens 

hemsida. De nya reglerna gäller från och 

med den 1 april 2014." 

Vi vill samtidigt uppmuntra de som idag 

har parkeringsplatser, att använda dessa, 

då det är brist på parkering i området. 

Valberedningen 

Inför den kommande stämman i maj, så 

söker valberedningen bostadsrättsinne-

havare som vill engagera sig i styrelse-

arbetet att kontakta valberedningens 

sammankallande via mail på adress 

mikael.lichtenstein@gmail.com 

 

Hemsida 

Vi vill än en gång göra reklam för vår nya 

hemsida där medlemmar och hyresgäster 

kan ta del av information som gäller för Brf 

Månhästen.  

www.månhästen.se 

Vi har fått en ny medlem sedan förra 

numret av Månhästen Nytt: 

Rebecka Greisman(1 april) 46:an 

  

  

  

Vi hälsar vår nye medlem välkommen! 
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