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Renoveringar/underhåll  
-Tvättstugan i port 44:a: renovering 
kommer ske med start 12/9 och 
återmontering är planerad till 6/10. Detta 
innebär att boende i port 44 kommer 
behöva tvätta i andra trapphus under 
tiden. 

-OVK: Under oktober kommer Indoor 
tillbaka för funktionskontroll och restjobb. 
Särskilda anslag kommer längre fram. 

 
Försäljning av nya lägenheter 
De 5 nyproducerade lägenheterna såldes 
under våren/sommaren. Nya medlemmar 
har flyttat in i lägenhet 190 och 194, i 
lägenhet 191 och 192 flyttar man in i 
september och i lägenhet 193 i november.  

Sammanlagt inbringade försäljningarna av 
lägenheterna 27.345.000kr till föreningen. 
 
Föreningsdag + fest   
-Lördagen den 8 oktober är det dags för 
föreningens höststädning. Container för 
grovsopor kommer beställas. Särskilda 
anslag kommer längre fram. 

-Om vi lyckas boka lokal i närheten av 
Fastlagsvägen kommer vi ordna en 
föreningsfest kl. 18:00 samma dag som 
föreningsdagen. Vill du hjälpa till att ordna 
festen meddela till ordf@manhasten.se. 
Särskilda anslag kommer längre fram. 

 
 

Cykel/förrådsrensning 
På föreningsdagen i våras märktes cyklar 
m.m. upp i våra gemensamma förråd. De 
cyklar och föremål som fortfarande är 
märkta med styrelsens uppmärkning vid 
föreningsdagen den 8 oktober kommer 
forslas bort så ta en extra koll om ni är 
osäkra på om ni tagit bort styrelsens 
uppmärkning. 

 

Lån 
Styrelsen har beslutat att lösa ut ett av 
föreningens två lån. Lånet som löses ut är 
det på 14.000.000kr vilket innebär att vi 
kommer ha ett lån kvar på 20.000.000kr.  
 

Gästlägenheten 
Den ukrainska familj som bor i 
gästlägenheten kommer bo kvar hos oss 
fram t.o.m. 31 mars.  
 

Vattning sommaren 
Ett stort tack till alla er som vattnat och 
gjort fint i våra rabatter i sommar. 
 

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

• Jonathan och Therese Lund Palmén 
i 54:an 

• Kajsa Eriksson i 46:an 
• Matilda Bulow och Victor Fergman 

i port 54 

Välkomna till brf Månhästen! 


