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Årsstämma 
Nästa årsstämma är preliminärt planerad att 
hållas den 25 maj. Det är fortfarande osäkert i 
vilken form stämman kommer kunna hållas på 
grund av det rådande läget. Mer information 
kommer att ges ut när vi närmar oss stämman.  

Boappa  
Styrelsen har beslutat att testa en 
app för boendekommunikation – 
Boappa. Syftet med Boappa är att 
förenkla kommunikation från 
styrelsen men även grannar sinsemellan. Det 
finns också flertal andra funktioner i appen, till 
exempel att göra felanmälan. Styrelsen kommer 
skicka ut mer information i brevinkastet till 
samtliga medlemmar i föreningen. Appen är 
kostnadsfri och de som vill kan redan nu skapa 
sig ett konto där och ansluta sig till brf 
Månhästen. Det är givetvis valfritt att vara med 
i Boappa.  
 
Städdag 
Den 8:e maj är det dags för föreningens 
vårstädning. Särskilda anslag med mer info 
kommer längre fram. I samband med 
städningen kommer det även finnas en 
container på plats där man kan slänga 
grovsopor. 

Golv i trapphusen 
Trappuppgångarna i våra hus städas varje vecka 
av Maries puts & städ. För att golven ska hålla 
sig fräscha och fina är det dock viktigt att alla 
tänker på att torka upp eventuellt smuts och 
spill så snart som möjligt om detta skulle 
inträffa. Golven vid entrén är särskilt känsliga 
för eventuellt spill, exempelvis kan rödvin ge 
missfärgning på golven om det inte torkas upp 
direkt.  

Balkonginglasning 
Föreningen har nu fått godkänt på bygglovs-
ansökan för inglasning av våra balkonger samt 
uteplatser som har tak. Vi har även skickat in 
bygglovsansökan för de balkonger som finns 
högst upp, men har ännu inte fått svar. Frågan 
om inglasning av balkonger kommer tas upp på 
nästa stämma.  
Ombyggnation av förskolan 
Vi inväntar fortfarande svar på bygglovs-
ansökan för ombyggnation av förskolan till 
bostadsrätter som skickades in under oktober 
förra året. Beslut om ombyggnationen kommer 
även att tas upp på nästa stämma.  

Ny grovtvättmaskin 
En ny grovtvättmaskin i 54:an är nu inköpt, 
denna finns på markplan -1. Den tidigare 
tvättmaskinen som vi haft i 27 år var trasig och 
var för gammal för att reparera.  
Felanmälan 
Om något går sönder i gemensamma utrymmen 
är det viktigt att detta felanmäls så att felet 
snabbt kan åtgärdas. Felanmälan sker som 
vanligt till Åkerlunds Fastighetsservice via 
telefon eller mail. Sätt gärna upp en lapp på 
objektet och skriv vilket datum felanmälan 
gjordes.  

Nya medlemmar 

Vi har fått nya medlemmar sedan förra numret 
av Månhästen Nytt  

Sebastian Sandberg och Sandra Karlsson i 40:an 

Välkomna till brf Månhästen! 

  
 


