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Höststädning 

Den 30 oktober kommer vi i föreningen ha vår 
höststädningsdag. Särskilda anslag kommer att 
sättas upp om detta. En container kommer även 
att finnas på plats vid hus 54 där man kan slänga 
grovsopor.  

Tröga fönster 

Några i föreningen har påpekat att fönsterna 

ibland kan var tröga att öppna och stänga. För 

er som har sådana problem rekommenderar vi 

att ni smörjer gångjärnen årligen. Lämpligt 

smörj-medel kan t.ex vara CRC 5-56 eller WD-

40.   

Balkonginglasning 

Vi har nu fått besked från stadsbyggnads-
kontoret gällande vår bygglovsansökan för 
inglasning av balkonger som i nuläget saknar 
tak. Dessvärre måste vi meddela att det blev 
avslag på vår ansökan. De motiverar avslaget 
enligt följande: 

”Vi kommer inte att bifalla sökt åtgärd med 
anledning av den förvanskning som det 
volymtillskott som en inglasning och därtill 
kommande tak skulle innebära för byggnadens 
gestaltning samt negativa påverkan på 
stadsbilden som helhet med stöd av 2 kap. 6§ 
PBL. Vid en avvägning mellan det enskilda och 
det allmänna intresset bedöms det allmänna 
intresset av varsamhet och god helhetsverkan i 
stadsbilden väga tyngre än det enskilda 
intresset av en inglasning enligt 2kap. 1§ PBL.”  

 

 

 

Renoveringar i lägenheter 

För er som planerar att renovera kök och/eller 
badrum eller som vill göra större förändringar 
såsom ändring av ledningar för avlopp, vatten 
och ventilation, behöver ni söka tillstånd från 
styrelsen om detta. Blankett för begäran om 
tillstånd finns på hemsidan under rubriken 
reparationer och underhåll under fliken ”För 
medlemmar”.  

Storstädning i trapphusen 

Under hösten kommer storstädning av våra 
trapphus samt tvättstugor att genomföras. 
Bland annat kommer fläckar på väggar tas bort, 
lampor kommer att dammas av och alla dörrar 
och fönster torkas och putsas.  

Tack till alla blomvattnare 

Stort tack till alla ni som har vattnat och sett till 
att växterna utanför våra hus har hållit sig fina 
hela sommaren.  

 

 

 

 

Nya medlemmar 

Vi har fått en ny medlem sedan förra numret 
av Månhästen Nytt – Uno Engbom i 46:an.  
Välkommen till brf Månhästen! 
 
Styrelsen önskar alla 
boende en vacker 
höst!!  


