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Nya medlemmar sökes till styrelsen 
Vi söker nu nya medlemmar till styrelsen. Ni 
som är intresserade av att vara med i styrelsen 
får gärna kontakta valberedningen via mail till 
susanne.moller@wsp.com.  

Infolappar om detta finns i varje trapphus. De 
nya medlemmarna väljs in till styrelsen vid vår 
årliga stämma.  

Årsstämma  
Nästa årsstämma är preliminärt planerad att 
hållas den 24:e maj. Mer information om bl.a. 
tid och plats kommer att ges ut när vi närmar 
oss stämman.  

Plantering av träd 
Beslut av vad för träd som ska planteras på 
jordytan utanför de nya lägenheternas 
uteplatser har nu fattats. Valet föll på en Kärrek 
av sorten ”Green dwarf” samt ett 
Trubbhagtorn.  Två mindre träd som växer 
långsamt och blir ca 4-5 meter höga.  

Städdag 
Den 14: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.  

Trädgård och yttre underhåll 
Styrelsen har valt att ta in en ny firma vid namn 
Swed Mark & Park AB som ska sköta 
föreningens trädgård. Styrelsen kommer ha 
möte med firman längre fram i vår för 
genomgång och planering av trädgårdsarbete. 
Detta kommer även inkludera planering av 
trädgård utanför den gamla förskolan.  

 

För er som är intresserade att vara med och 
planera är ni välkomna att kontakta Ola Jonsson 
i styrelsen. Mer information om tid och datum 
kommer längre fram.  

Ombyggnation av förskolan 
Föreningen har nu fått slutbeskedet på 
bygglovet för ombyggnationen av förskolan till 
lägenheter. Detta innebär att lägenheterna får 
tas i bruk. Planen är att vi ska lägga ut dom till 
försäljning under 2:a kvartalet i år. Men innan vi 
kan göra det måste den nya ekonomiska planen 
vara klar. Styrelsen planerar även att ha en 
visning av lägenheterna för samtliga 
medlemmar i brf Månhästen innan dom läggs ut 
till försäljning. Mer info om det kommer när det 
blir dags.   

Byte av radiatorventiler  
Föreningen kommer ta hjälp av företaget Indoor 
Energy för att byta radiatorventiler på samtliga 
element i föreningen samt justera in värmen så 
att vår värmeanläggning fungerar korrekt. Bytet 
kommer att ske under året. För er som under 
tiden upplever problem med värme kan i första 
hand lufta elementen. Om ni behöver hjälp med 
detta kan ni kontakta oss i styrelsen.  
Nya medlemmar 

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

Malin Hägglöv i 54:an  

Välkommen  

till brf Månhästen! 

  


