
 

 

 
 

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

 

Det kan bli en vit jul! 
….det kan man konstatera efter det rikliga snöfallet vi fick de senaste dagarna. Det gör att 

vårt område blir ljusare och inte minst av allt den fina julbelysningen! Det är bra om de som 

kan hjälps åt med snöskottningen eftersom snöplogarna inte alltid hinner komma i tid.  

Det är också extra viktigt att ha koll på grannarnas hus 

när de är bortresta. Det allra bästa är om extranycklar 

kan lämnas till grannen när man reser bort.  

På stämman 25 oktober förekom det nya diskussioner i 

samband med en motion som togs upp angående 

individuell värmemätning. Stämman beslutade att en 

arbetsgrupp ska bildas för att utreda frågan och styrelsen 

beslutade att även en referensgrupp ska bildas. Sista dag 

för intresseanmälan till arbetsgruppen/referensgruppen 

är den 8 januari - se bifogade blad. Enligt en annan 

motion som bifölls kommer draperier att sättas upp på 

väggarna i träfflokalen så att akustiken i lokalen 

förbättras. Ytterligare en gång var engagemanget på 

stämman stort, något som är mycket glädjande. Vi tar 

gärna emot era tankar och idéer om ni anser att 

något borde förbättras. 
GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR ÖNSKAR 

STYRELSEN! 

 
Kom ihåg: Senaste nytt hittar du alltid på www.molnflygaren.se. 
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Susningar i samfälligheten 

       

Släck ljusen! 
 Så här års tänds det många ljus, men det är också den tid på året då flest 
bränder inträffar. Släck ljusen när du lämnar rummet och ha alltid 
brandvarnare som fungerar i hemmet. 

 

Styrelsens ansvar 
Styrelsen är till för att hjälpa men om ärendet inte är brådskande 
använd gärna andra sätt att kontakta styrelsen än telefon till ex. mail, 

brevlådan vid styrelsens lokaler.  

 

 

 

 

Nya etapprepresentanter 
Från och med första januari är det dags för nya representanter från 

etapperna. Varje etapp ska snarast informera styrelsen om vilken 
medlem som blir representant för 2013 om inte rullande schemat följs.  

 

Höststädningen 
 Uppslutningen på städdagen 15 oktober var mycket bättre än sist. Vi 
hoppas på lika mycket eller ännu mera deltagande nästa gång! 

 

Filter till värmeväxlaren 
Behöver du nya filter till Ventex (ventilationsaggregatet)? De kan köpas ut 
hos Stig och Naida Mattsson (SGV35). 
För mer info om hur dessa ska placeras i fläkten se hemsidan och vårt 
dokument skötselanvisning för Ventex 200k 

 

Tjugondag Knut 
Kastar ni julgranen i miljöstugorna klipp av grenarna med en 
sekatör eller såg. Då blir inte behållarna överfyllda. 

 

Påkörda garageportar 
Det är trångt mellan garagen. Det kan hända att man av misstag kör in i 
grannens garageport. Det är då fullt rimligt att man då anmäler skadan 
och tar sitt ansvar. Om detta inte sker, anses det av polisen som en 
smitning. 

 

OBS: Inga Anvisningarna delas ut 2013 
Med tanke på miljön beslutade styrelsen tidigare i år att anvisningarna 
2013 inte ska delas ut i år utan ska finnas tillgängliga på hemsidan. De 
medlemmarna som önskar att få anvisningarna i pappersform anmäler det 
till styrelsen. Kontakta styrelsen@molnflygaren.se eller skriva en lapp och 
lägg den i Styrelsen brevlåda på TV190. 
 

 


