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Årsstämma

Förskolan flyttar

Nästa årsstämma är tisdagen den 26 maj kl 18 i
Medborgarhuset på Riksdalervägen 2. En
kallelse med mer information kommer att
delas ut när vi närmar oss den dagen.

Stadsdelen Hägersten-Liljeholmen har sagt upp
hyreskontraktet för förskolan. Hyreskontraktet
går ut 2020-09-30 och till hösten kommer
förskolan Skogsgläntan att flytta till den
nybyggda förskolan Metronomen vid
Radiusparken nära Telefonplan. Styrelsen tittar
för tillfället på möjligheten att bygga om
lokalerna till bostadsrätter. Målsättningen är
att ett förslag ska kunnas presenteras och
fattas beslut om på den kommande
årsstämman.

Intresserad av styrelsearbete
Inför den kommande stämman i maj söker
valberedningen medlemmar som vill engagera
sig i styrelsearbetet. Vid intresse, skicka mejl
till Susanne Möller, susanne.moller@wsp.com.

Förebygga vattenskador
Den vanligaste skadan i bostäder är
vattenskador. Förebygg genom att

Städdag
Lördagen den 9 maj är det dags för föreningens
vårstädning. Särskilda anslag med mer info
kommer längre fram. Vi kommer att ha en
container på plats där man kan slänga
grovsopor.

-

rensa avloppet regelbundet
lägg droppskydd under diskmaskin, kyl
och frys så du upptäcker att det läcker
stäng vattentillförsel till diskmaskinen
när den inte används

Om du upptäcker en vattenskada så kontakta
omgående styrelsen.

Saker i trapphusen

Nya medlemmar

Trapphus i bostadshus betraktas som en
utrymningsväg och angreppsväg för
brandförsvaret. Därför är det inte tillåtet att
förvara eller ställa saker i trapphusen som t ex
cyklar, barnvagnar, soppåsar etc. Anlagd brand
är en företeelse som har ökat i samhället.
Erfarenheten visar att t ex kvarlämnade
tidningsbuntar lätt kan antändas och rökfylla
ett trapphus. Därför uppmanar vi alla boende
att se till att trapphusen hålls fria från diverse
saker som antingen kan sättas eld på eller som
kan förhindra utrymning.

Vi har fått nya medlemmar sedan förra numret
av Månhästen Nytt
Agnes Sandblom Hustad och Bjarne Hustad ,
Fastlagsvägen 40
Ida Widen Gatehag, Fastlagsvägen 42
Välkomna till brf Månhästen!
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