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Vart tog våren vägen? 
 

Vintern verkar hålla fast grepp på oss i år. Det var många gånger snöplog 
och sandtraktor fick besöka vårt område. Det omväxlande vädret gjorde 
att vägarna i vårt område har blivit extra halkiga så glöm inte att också 
sanda själv. Kan även vara bra att komma ihåg att 
det som göms i snö, kommer fram i tö! Det gäller 
att alla hjälps åt att plocka upp det vi ser inom 
området så att vi håller det rent. Dessutom är det 
alltid bra att notera om någonting måste målas, 
fixas eller förbättras så det kan ordnas på vårens 
städdag! 
 
Även om sommaren känns avlägsen så söker 
samfälligheten som vanligt driftiga och ambitiösa 
sommarjobbare som under två tillfällen ska ta hand 
om våra grönområden. Se andra sidan för mer 
information kring vad som gäller i år.  
 
 

 
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) 
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Susningar i samfälligheten 

 

Lördag 20 april = städdag 10:00 
Som vanligt samlas vi efteråt i Helikopterparken vid 13-tiden då grillarna är 
varma. Stäm av med din etapprepresentant kring rutinerna i just din etapp 
och vad som behöver göras.  

 

Sommarjobbare 
Två tillfällen á fyra dagar, vecka 24-25 i juni (13-15, 17-18/6) eller vecka 33 
i augusti då våra mark- och materialansvariga kommer att vara med och 
arbetsleda. Vi ser gärna att du är 14-17 år och 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 den till 
styrelsen@molnflygaren.se 

 

Sopning av området 
Sopning av området kommer att ske så snart all snö och is är borta. 
Datumet läggs ut på hemsidan. Sopmaskinen tar inte kanterna så förbered 
gärna genom att sopa ut gruset 20 cm från kanten men se till att inte sopa 
gruset ihop i högar. Tänk dessutom på att plocka bort kvistar, grenar, 
stenar och andra större saker som kan skada sopmaskinen. 

 

Rost runt lås 

Detalj runt låset på våra garageportar kommer att bytas på samtliga 

portar.  Inga förberedelser från vår sida krävs. 

 
 

 

Skarpnäcksgården 
Skarpnäcksgårdens ledning ber oss alla i området att direkt anmäla till dem 
och även till polisen om det är någon incident som någon av deras boende 
är inblandad i. Ring till Diana Nilsson 08-6836441, 073-377 51 87. 
Vederbörande blir informerade av deras personal om att aldrig går igenom 
vårt område. 

 

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. 

 

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

 

Vattenavläsning 
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. 

 


