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Årsstämma 
Måndagen den 13:e juni kommer föreningens 
årsstämma att hållas. Årsstämman kommer att 
ske kl.18.30 i medborgarhuset i Hägersten. 
Kallelse till årsstämma kommer att skickas ut ca 
två veckor innan stämman.  

Fem styrelseledamöter kommer nu att kliva av 
styrelsen. Vi tackar Jimmy Bergvall för allt 
arbete han lagt ner som ordförande i styrelsen. 
Vi tackar även Heléne Engström, Niklas 
Oskarsson, Jessica Åberg-Olsson och Lovisa 
Rousset (f.d. Danielsson) för deras tid i 
styrelsen.  
 

Ny ekonomisk plan 
I och med ombyggnationen av förskolan har 
föreningens ekonomiska förutsättningar 
förändrats. Vi har därför tagit fram en ny 
ekonomiska plan. En ekonomisk plan innehåller 
bl.a. en beskrivning om vår ekonomi och 
verksamhet. Den nya ekonomiska planen är 
upprättad av Peter Wipp från BoFast AB och 
registrerades hos Boverket 5 april 2022. Den ny 
ekonomiska planen finns att ladda ner på vår 
hemsida.  

Försäljning av de nya lägenheterna 
Försäljningen av de nya lägenheterna pågår just 
nu. Vi har anlitat mäklarfirman BOSTHLM för att 
styla och därefter sälja lägenheterna. Status vid 
publicering är att tre av fem lägenheter har 
blivit sålda. En har det precis varit visning på och 
den sista kommer det vara visning på i början av 
juni.   
 

Utlåning av gästlägenhet 
Med anledning av kriget i Ukraina har styrelsen 
beslutat att vi vill bidra med att låna ut vår  

 

gästlägenhet till flyktingar från Ukraina. Detta 
kommer ske via Stadsmissionen.  Lägenheten 
kommer att lånas ut från 1 juli till 31 december 
2022. Om det är någon som kan tänka sig att 
skänka diverse saker till lägenheten kan ni 
kontakta oss i styrelsen. Mer info om detta finns 
på hemsidan samt i Boappa. 

Vattna blommor under sommaren 
Under sommaren får ni 
gärna turas om att 
vattna blommorna 
utanför respektive hus 
så att våra rabatter hålls 
fina.  
 

Portkod 
Från och med 1:a juni kommer föreningen att 
byta portkod. Styrelsen har skickat ut infoblad 
med den nya koden till varje lägenhet.   
 

Städdag 
Stort tack till alla er som var med på föreningens 
vårstädning! Det var roligt att så många kunde 
vara med och hjälpa till.   

Styrelsen önskar alla medlemmar i Brf 
Månhästen en riktigt fin och avkopplande 
sommar! 


