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Välkommen att besöka vår hemsida på:  www.manhasten.se 

 

 
Info från årsstämman 
Ny styrelse har valts och är följande: 

Jimmy Bergvall (54:an) Ordförande       
Charlotte (Lotta) Wennang (40:an) Kassör  
Heléne Engström (44:an) Sekreterare  
Olle Manneteg (46:an) Gästlägenhet och 
släpkärra                                                            
Ola Jonsson (44:an) Ledamot                                                                                                        
Lovisa Danielsson (54:an) Ledamot           
Kristina Ulgemo (44:an) Suppleant               
Niklas Oskarsson (46:an) Suppleant 

Janne Pettersson avgick som fastighetsansvarig 
Vi tackar Janne Pettersson för de år han varit 
vår fastighetsansvarig. Vi tackar även Niclas 
Abrahamsson och Peter Ygberg för deras tid i 
styrelsen.  

På årsstämman behandlades bland annat 
följande: Resultat- och balansräkningen 
fastställdes, stämman gav styrelsen mandat att 
fortsätta projektering för ombyggnad av 
förskolan till bostadsrätter. Styrelsen tittar 
även på möjligheterna att hyra ut lokalen till en 
ny förskola. För de som vill läsa mer finner ni 
protokollet och årsredovisningen upplagda på 
hemsidan 

Markarbeten 
Nu är markarbetena runt husen och på 
parkeringarna avslutade. Det som är gjort är 
bland annat:  
- Anlägga trappa istället för grusgång ner till 
cykelrum vid hus 46 
- Nytt staket på parkeringen vid hus 40 
- Förbättra dränering av regnvatten från husen  

Städdagen 
Stort tack till alla er som deltog vid årets 
coronanedtonade städdag 

 
Takarbete 

Under sommaren kommer takarbete att ske på 
alla våra hus. Byte av plåtar, målning av 
vindskivor och takfot mm.  
Ommålning av trapphusen 
I september kommer arbetet med att måla om 
trapphusen att sättas igång, det kommer att 
pågå ca 2 månader. Aktuella färger finns att se 
på plan 3, Fastlagsvägen 44. Under pågående 
målningsarbeten kommer gästlägenheten 
användas av Alviks måleri. 
 
Balkonginglasning 

Styrelsen har fått in förfrågningar om 
balkonginglasning. Vi kommer därför att titta 
närmare på detta då det krävs bygglov. För att 
ta reda på hur stor efterfrågan är i föreningen 
kommer en intresseanmälan att delas ut till 
samtliga bostadsrättshavare nu sommar.  

Blomvattning  
Glöm inte att vattna blommorna som är satta 
utanför portarna. 

Nya medlemmar 

Vi har fått två nya medlemmar sedan förra 
numret av Månhästen Nytt  

Anders Toll och Maria Andén (54:an) 

Välkomna till brf Månhästen!  

 
Styrelsen önskar alla 

bostadsrättsinnehavare och hyresgäster 
en skön sommar! 

 


