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Årstämma och extrastämma 
Den 10 april hölls en extra poströstningsstämma 
med anledning av två propositioner gällande 
balkonginglasning samt ombyggnation av 
förskolan. Båda propositioner fick bifall vilket i 
korthet betyder att de medlemmar som vill 
glasa in sin balkong kan göra det samt att 
förskolan kommer att byggas om till lägenheter  

Den 29 maj hölls ordinarie årsstämma, som 
också var en poströstningsstämma, där bl.a. 
följande punkter behandlades; resultat- och 
balansräkning som fastställdes och motion om 
ändring i stadgarna avseende ansvar för 
ytterdörrar som avslogs. Protokollen finner ni 
på vår hemsida.  

Under ordinarie årsstämman beslutades det 
även om följande personer i styrelsen fram till 
nästa årsstämma:  
Jimmy Bergvall (54:an) Ordförande 
Heléne Engström (44:an) Ledamot 
Olle Manneteg (46:an) Ledamot 
Ola Jonsson (44:an) Ledamot  
Lovisa Danielsson (54:an) Ledamot  
Niklas Oskarsson (46:an) Ledamot 
Jessica Åberg (54:an) Ledamot 
Kristina Ulgemo (42:an) Suppleant 
 
Lotta Wennang som suttit i styrelsen kommer att 
avgå som ledamot. Vi tackar Lotta för allt fint 
arbete hon har gjort som kassör i styrelsen! 

Städdag 
Stort tack till alla er som var med vid årets 
städdag! De som inte hade märkt upp sina 
cyklar har fått en markering på sin cykel. I slutet 
av augusti kommer de cyklar och saker i 
cykelförråden, som fortfarande har 
markeringen kvar, att forslas bort. Separata 
informationsbrev kommer skickas ut om detta.  

 

Fönsterbleck 
Styrelsen skickade tidigare ut en enkät till alla 
medlemmar gällande anmälan om ommålning 
av fönsterbleck med flagnad färg. Styrelsen har 
nu sammanställt antalet fönsterbleck som är i 
behov av ommålning och kommer därefter att 
ta in offerter från olika bolag. Planen är att 
dessa målas om i år.  

Balkonginglasning 
I och med bifall under extrastämman gällande 
balkonginglasning så kan de medlemmar som är 
intresserade glasa in sina balkonger eller 
uteplatser på egen bekostnad. Föreningen har 
stått för kostnaden för bygglovet hittills. Det är 
beslutat att en kostnad på 1000 kr kommer 
betalas av den medlem som kommer glasa in 
balkongen. Vid publiceringen av denna 
Månhästen Nytt har vi fortfarande inte fått ett 
färdigt beslut om bygglov för balkongerna utan 
tak. Så fort vi får besked så kommer vi att gå ut 
med det via hemsidan och Boappa.   

Ombyggnation av förskolan 
Vi har nu fått bygglov för att bygga om förskolan 
till 5st lägenheter. Artega Entreprenad AB 
kommer att genomföra arbetet. Rivningsarbete 
har nu påbörjats, störande arbete kan 
förekomma under vardagar kl.9.00-12.00. 
Planen är att ombyggnationen ska vara färdig i 
slutet av 2021.  

Nya medlemmar 

Vi har fått en ny medlem sedan förra numret av 
Månhästen Nytt - Sinisa Paic i 54:an. 

Välkommen till brf Månhästen! 

Styrelsen önskar alla bostadsrätts-
innehavare och hyresgäster en 
skön sommar! 


