
 
 

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

Sommaren är här efter en lite trevande inledning och för många av oss 
väntar sköna och lediga dagar. Här i samfälligheten hoppas vi att alla 
håller ett extra öga öppet under 
semestertider så att vi kan hålla tjuvarna 
borta. Informera dina grannar om att du 
åker bort och se gärna till att någon har ett 
par extranycklar och ditt mobilnummer om 
olyckan skulle vara framme. 
Första omgånge av sommarjobb i området  
genomförs 14,15,18 och 19 juni och nästa 
sker vecka 32. Sommarjobbarna leds av Stig 
och Najda, mark- och materialansvariga.  
 

 
 
Vi i styrelsen önskar alla en skön sommar! 
 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kalendarium (finns även på 
hemsidan) 
 
Sommarjobbare i området 
Styrelsesammanträde 
 
 
Styrelsesammanträde 
Sista dag för motioner 
 
Styrelsesammanträde 
Möte med 
etapprepresentanter 
Höstens städdag 
Årsstämma 

Augusti 

6-10 

13 

 

September 

10 

30 

Oktober 

1 

4 

 

13 

25 



Susningar i samfälligheten 
 

 

Sommarjobb tillsatta! 
 Det kom 13 ansökningar i år och styrelsen valde ut 10 personer som 
kommer att  jobba i området. Styrelsen tackar alla våra engagerade 
ungdomar för visat intresse! 

 

Nya Flatenbadet 
Renoveringen i Flatenbadet blir klar 15 juni! Flatenområdet erbjuder bad, 
motion, tennis, bangolf och flera serveringar i en trevlig under 
sommartid. Läs mer på www.flatenbadet.com 

 

 Motioner för förbättring 
Är det något du stör dig på? Något förslag du vill ska genomföras?  
Skicka ditt förslag till styrelsen@molnflygaren.se eller på en lapp till 
kontoret TV190 senast 30 september. 

 

Miljöstugor 
Sommartiden blir det oftast högtid för oss att rensa ut i förrådet och i 
hemmet. I dessa hemmafixartider händer det ibland att det hamnar 
tryckimpregnerat trä och annat miljöfarligt avfall i miljöstugorna – 
något som inte är tillåtet. Det enda miljöfarliga avfallet som får slängas i 
miljöstugorna är batterier och glödlampor (det finns speciella kärl för 
detta). Läs på lapparna i miljöstugan. Där framgår det vad som får slängas 
och vad som inte får slängas. I våra miljöstugor får man inte ställa tex 
färgburkar (vi får böter när sånt händer) utan de skall tas till närmaste 
miljöstation. Inte heller hushållssopor får slängas där.  
 

 

Vattenavräkning 
Årets vattenavräkning är klar efter sammanställningen av mängder av data. 
Vattenförbrukningen ligger på ca. 22.000 kubikmeter/år, dvs 
förbrukningen minskade med lite mindre än 1 procent sedan föregående 
år. Vattenavräkningarna varierar mellan att man betalar in ca. 4.000:- 
och får tillbaka: ca. 2.000:-.Där finns det pengar att spara! 
 

 

Energibesparande belysning 
Parkeringsbelysning installerades i April och lyser nu i hela området. 

 

Tjänster 
Är du elektriker, rörmokare eller säljer du saker du själv gör? I såna fall 
erbjuder vi dig lägga upp information i vår hemsida. Kanske vill du stå som 
kontaktperson när det gäller något jobb? Hör av dig till styrelsen. 

 

Farthinder 
6 stycken flyttbara farthinder (vägbulor) lades ut på några väl valda 
ställen i området på prov för att minska hastigheten på bilarna. 
Resultatet kommer att utvärderas. 

 
 


