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Årsstämma 
Årets stämma är den 26 maj i 

Medborgarhuset på Riksdalervägen 2. En 

kallelse med mer information kommer att 

delas ut när vi närmar oss den dagen. 

Motioner 
Motioner ska vara inlämnade till styrelsen 

senast den 30 april. 

Städdag 
Den 9 maj är det dags för föreningens 

vårstädning. Särskilda anslag med mer 

information kommer längre fram. Vi 

kommer att ha en container på plats där 

man kan slänga grovsopor. 

Middag planeras på kvällen, mer info om 

detta kommer längre fram.  

Vi hoppas på god uppslutning! 

Fiberinstallation 
Fiber har sedan några veckor tillbaka 

installerats i alla lägenheter som velat ha 

fiber, även gästlägenheten. Om någon har 

problem med installation m.m. så ta 

kontakt med Ownits support för hjälp på 

nummer 08-52507300.  

 Valberedningen 

Inför den kommande stämman i maj, så 

söker valberedningen bostadsrättsinne-

havare som vill engagera sig i styrelse-

arbetet att kontakta valberedningens 

sammankallande Susanne Möller via mail 

på adress susanne.moller@wspgroup.se 

 

 

Reparation och underhåll 
Nya riktlinjer vid ombyggnad av 

lägenheter finns nu på hemsidan. Det 

gäller dig som medlem i Brf Månhästen att 

rapportera större ombyggnader till 

styrelsen. Såsom i bad, kök, duschrum 

och rivning/flyttning av väggar. 

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. Där kan ni även boka gäst-

lägenheten(200 kr/dygn) samt släpet som 

är gratis att låna. 

www.månhästen.se 

Parkering 

Vi vill uppmuntra de som idag har en hyrd 

parkeringsplats att använda denna, då vi 

har brist på dessa.. 

Nya medlemmar 
Vi har fått en ny medlem sedan förra 

numret av Månhästen Nytt: 

Lourens van Dijk 54:an 

 

Vi hälsar den nya medlemmen 

välkommen till Brf Månhästen. 

 

 

 

mailto:susanne.moller@wspgroup.se
http://www.månhästen.se/


Månhästen Nytt Sidan 2 av 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


