
 

 

 
 

Våren 2012     Information & nyheter för medlemmar.     Ansvarig utgivare: Styrelsen 
 

Tidig vår!  

Det ser ut som om våren är här rekordtidigt i år. Dessutom hade vi mycket 
mindre snö än de 2 förra vintrarna och det gjorde att det blev mycket mindre 
snöplogning.  Kan även vara bra att komma ihåg att det som göms i snö, 
kommer fram i tö! Det är alltid viktigt att vi 
håller vårt område fint och prydligt och detta är 
allas ansvar.  
Vi har fått mycket problem med elen i 
vårt område den senaste tiden. Problemet 
lokaliserades till vår undercentral och allting är 
nu åtgärdat. 
Samfälligheten söker även i år, duktiga och 
engagerade sommarjobbare som under två 
tillfällen ska ta hand om våra grönområden. Se 
nästa sida för mer information. 
Tycker ni att något kan förbättras i området 
eller har ni förslag så hör av er till styrelsen 
(styrelsen@molnflygaren.se) eller diskutera det i 
facebookgruppen. Senaste nytt hittar ni alltid på 
www.molnflygaren.se. 

 
 
Kom ihåg: Senaste nytt hittar du alltid på www.molnflygaren.se. 
/Styrelsen 
Molnflygarens Samfällighetsförening  
Tätorpsvägen 190  
128 31 Skarpnäck 
 

Telefon kontor: 08-604 22 15 
E-post: styrelsen@molnflygaren.se 
Hemsida: www.molnflygaren.se 
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Susningar i samfälligheten 

 

Lördag 21 april : städdag kl 10:00 
Städdagen närmar sig. Ett extrablad med mer information kring städdagen 
kommer ut veckan innan det blir dax! 

 

Sommarjobbare 
Sommararbetet sker vid två tillfällen á fyra dagar, vecka 24-25 (14,15, 18 
och 19/6) och vecka 32. Våra mark- och materialansvariga kommer att 
vara med och arbetsleda. Vi ser gärna att du är mellan 14 - 17 år men 
styrelsen kommer beakta alla ansökningar.Vi söker upp till 8 personer. 
Lön: 500 kr/dag (före skatt). Ansökan senast: 30 april 
Lämna din ansökan i brevlådan på TV190 eller mejla till 
styrelsen@molnflygaren.se. 

 

Sopning av området 
Sopning av området kommer att ske så snart all snö är borta. Exakta 
datumet kommer på hemsidan.  

 

Nya garageportar! 
I år förverkligades det som stämman 2011 beslutade och våra nya fina 
garageportar står på plats. Det finns, dock, en del arbete som återstår. 
Med de nya garageportarna kan man låsa utan att använda nyckeln. Gör 
så här: 

1. Lås upp och dra ut nyckeln. 
2. Öppna garagedörren. 
3. Vrid tillbaka handtaget och lås med den lilla sprinten på insidan av 

garaget. 
4. Stäng garagedörren genom att bara skjuta igen den. 
5. Kontrollera att det är låst. 

En film som demonstrerar det hela finns i hemsidan 
www.molnflygaren.se 

 

Vattenavläsning 
I förra helgen 10-11 mars kom etapprepresentanten förbi för den årliga 
vattenavläsningen som visar hur mycket varm- och kallvatten du har gjort 
av med sen förra avläsningen. Avräkningen sker på juliavin. Alla får en avi i 
början av juni där det framgår om man får tillbaka eller skall betala in 
pengar. 

 

Anvisningarna 2013 
Med tanke på miljön beslutade styrelsen att styrelsenanvisningarna för år 

2013 ska upphöra att delas ut i pappersform. De medlemmar som 
önskar att få anvisningarna i pappersform kan anmäla det till styrelsen. 

 

Tjänster 
Är du elektriker, rörmokare eller hantverkare? I såna fall lägger vi gärna 
upp information på vår hemsida. Kanske vill du stå som kontaktperson när 
det gäller något jobb? Hör av dig till styrelsen. 

 

Filter 
Det börjar bli dax att ta ut värmeväxlaren. I samband med det 
rekommenderas att man byter de två filter som finns. Filter finns att köpa 
hos mark- och materialansvariga Stig och Naida. 

 


