
 Månhästen Nytt  

 December 2021 | Nr 4 / Årgång 20 
___________________________________________________________________________________________ 

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

 

 

Avgiftsnivåer för 2022 
Styrelsen har fattat beslut om att höja 
avgifterna för 2022 med 2%. Beslutet motiveras 
främst av att vi inte längre har kvar intäkterna 
för förskolan samt att tomträttsavgälden 
kommer att höjas stegvis från 2022.  
 

Ny ekonomisk plan 
I och med ombyggnation av förskolan till 
lägenheter behöver föreningen upprätta en ny 
ekonomisk plan. Den ekonomiska planen 
innehåller bl.a. uppgifter om föreningens 
verksamhet och byggnader. Arbetet med att ta 
fram den nya ekonomiska planen har påbörjats 
och vi kommer att kalla till en extra stämma i 
början av nästa år för att besluta om den. Detta 
måste göras innan vi kan påbörja försäljningen 
av de nya bostadsrätterna. 
  

Grovsopor och container 
Den 14-16:e januari kommer det att finnas en 
container för grovsopor och granar vid 
föreningens parkering bakom 54:an.  

 

Snöröjning under vintern 
Gröndals Mark & Trädgård AB kommer att sköta 
allmän snöskottning för föreningen. Vi vill dock 
påminna om att det finns en skyffel i varje sop-
rum som man gärna får låna om man önskar att 
skotta akut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brandsäkerhet i trapphusen 
Trapphusen är en livsviktig utrymningsväg. En 
brand i trapphuset kan således bli förödande. 
Det är därför väldigt viktigt att trapphusen hålls 
fritt från lösa och brännbara föremål. Det ska 
också hållas fritt från sådant som kan vara i 
vägen vid en utrymning. Exempel på saker som 
inte får förvaras i trapphus är: barnvagnar, 
julgranar, tidningsbuntar och byggmaterial.  

 

Höststädningen 
Tack till alla er som var med och städade på 
föreningens höststäddag!   

 

Nya medlemmar 
Vi har fått nya medlemmar sedan förra numret 
av Månhästen Nytt: 
 
Claire McAllister & Jakob Rindegren i 40:an 
Kim och Martin Jonsson i 42:an 
Timur Nazarov & Ekaterina Nazarova i 54:an  
 
Välkomna till brf Månhästen! 

 

God jul och Gott Nytt År 
...önskar styrelsen alla medlemmar och hyres-
gäster i brf Månhästen.  
 


