
MÄL ARHÖJDSFÖRENINGEN



Mälarhöjdsföreningen  (f.d. Villaägareföreningen)

Så når ni styrelsen

Mejla till info@mhv.se eller ring. Telefonnummer 
och  e-postadresser hittar ni i föreningens Matrikel 
för 2015 och på hemsidan, www.mhv.se.

Medlemskap

Årsavgift på 150 kr betalas till plusgiro 15 55 19-2 
(vänligen ange namn och adress på inbetalningen) 

Facebook

Http://www.facebook.com/malarhojdsforeningen. Gil-
la vår sida för att få löpande uppdateringar från oss.

Del av föreningens arbete  

•	 Lämnar bidrag till ungdomsföreningar –   
Välkommen att söka!

•	 Vi verkar för att våra föreningar samarbetar. I 
nuläget finns SPF, Kyrkostiftelsen, Hägerstens 
hembygdsförening och Mälarhöjdens IK repre-
senterade på våra möten. Är du en representant 
för en intresseförening i Mälarhöjden och vill 
bli en del av vår paraplyorganisation? Varmt 
välkommen att kontakta oss via telefon eller 
e-post!  

Mälarhöjdsföreningen bjuder in till

Höstmöte med föreläsning

Den 9 november kl 19.00, Axelsbergs Sevicehus

Väl mött i samlingslokalen i Axelsbergs Servicehus. Vi 
informerar om föreningens fortsatta arbete. Missa inte 
chansen till samverkan för en levande förort.

Byggtjänster - så lyckas du bli en bra beställare

Föreläsning i samband med höstmötet

Vare sig man är nyinflyttad eller har bott länge i sitt 
hus eller sin lägenhet, så finns det saker som akut be-
höver fixas eller renoveringsdrömmar att förverkliga. 
Vi informerar om fallgroparna och de verktyg som står 
till förfogande för att ni ska kunna bli bra beställare av 
bygg- eller hantverkstjänster.  För lyckade byggprojekt!

Mälarhöjdsföreningen erbjuder

Uthyrning av verktyg och trädgårdsmaskiner

Alla som är medlemmar kan hyra föreningens verktyg
och trädgårdsmaskiner till förmånliga priser. Till 
maskinparken finns nu en splitter ny jordfräs. Evy 
Claesson sköter uthyrningen och hon nås enklast på 
evy@prosol.se . Varför ska vi skaffa en uppsjö egna 
verktyg när vi kan dela och spara plats i förrådet? 

Information om priser mm hittar ni på denna länk:
http://www.mhv.se/uthyrning 

Dessutom kan ni nu hyra en byggcentral längre tid om 
ni till exempel bygger till. Den är av märket El-Björn 
ZSF 63 (med starkströmsuttag) för 800kr/månad. 
Mejla till info@mhv.se om ni är intresserade.
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