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Årsstämma 
Nästa årsstämma är den 29 maj i 

Medborgarhuset på Riksdalervägen 2. En 

kallelse med mer information kommer att 

delas ut när vi närmar oss den dagen. 

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@wsp.com 

Städdag 
Den 19 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. 

Nytt avtal med Com Hem 
Föreningen har tecknat ett gruppavtal med 

Com Hem som gör att alla boende från 

2018-07-01 kommer att få tillgång till 

deras abonnemang TV Bas. Mer praktisk 

information kommer att delas ut till alla 

boende samt kommer att finnas på vår 

hemsida. www.månhästen.se 

 
 
Dåliga termostater 
 

Vi har fått signaler från boende att 

termostaterna på elementen fungerar 

dåligt dvs det går inte att reglera 

temperaturen med dem. Om ni upplever 

att ni har liknande problem vill vi att ni 

meddelar oss det genom att ringa vårt 

telefonnummer för felanmälningar:  

08-551 197 63. Vår fastighetsansvarige 

kommer sedan att återkomma till er.   

Att tänka på för att 

förebygga inbrott 

Med anledning av inbrott och 

inbrottsförsök i två av våra lägenheter 

nyligen, kommer styrelsen med några tips 

för att försvåra inbrott: 

• Brytskydd på lägenhetsdörrarna 

• Kåpa över låsvredet 

• Lås på fönster och balkongdörr,          
framförallt de lägenheter som ligger 
bottenvåningen och plan -1 

• Berätta för grannen när man åker bort 

• Lägg inte nycklar alldeles innanför 
ytterdörren 

• Var försiktig med vad ni skriver i 
sociala medier 

• Installera inbrottslarm 
 
Stöter ni på okända människor i 
trapphuset eller i närområdet runt 
föreningens hus, var observant! 

Grannsamverkan 
Styrelsen vill upplysa alla boende om att vi 
har Grannsamverkan i föreningen. 
Grannsamverkan bygger på att så många 
grannar som möjligt engagerar sig och 
håller husen och närområdet under 
uppsikt. Ni som vill medverka i 
Grannsamverkan kan kontakta Anders 
Henning via mail: 
anders@andershenning.se – och få 
informationsutskick per mail. 

Nya medlemmar 
Vi har fått två nya medlemmar sedan förra 

numret av Månhästen Nytt: 

Angelica Holmberg 42:an 

Ola Jonsson 44:an 

 

Vi hälsar de nya medlemmarna 

välkommen till Brf Månhästen. 
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