
 
 

Juni 2013     Information & nyheter för medlemmar.     Ansvarig utgivare: Styrelsen 
 

Njut av sommaren! 
 

Dags för härliga, lediga dagar i solen. Sommaren är här för att stanna och vårt 
område som är bland de attraktivaste i förorterna ser fint och prydligt ut tack vare 
alla er.  Engagemanget på städdagen var stort och det glädjer oss alla. Tack för er 
insats! Dessutom kommer våra driftiga och 
ambitiösa ungdomar att nu under sommaren se till 
att det blir ännu finare.  

Styrelsen vill uppmärksamma alla att vara extra 
försiktiga för nu rör det sig mycket folk ute och det 
är bäst att vi har våra saker under uppsikt innan 
flera saker som cyklar, verktyg osv försvinner. 

Sommar innebär också att många åker bort en 
period. Se till att alltid informera dina närmaste 
grannar, lämna kontaktuppgifter och gärna en 
nyckel om olyckan skulle vara framme. 
 

 
Kom ihåg: Senaste nytt hittar du alltid på www.molnflygaren.se. 
 
 
Skön sommar önskar 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 
Styrelsemöte 
 
 
 
Styrelsesammanträde 
 
 
 
Styrelsesammanträde 
med styrelsen revisorer 
Höstens städdag 
Årsstämma 
 

Augusti 

12-15 

19 

 

 

September 

9 

 

 
Oktober 

 

1 

12 

31 

 



 
Susningar i samfälligheten 

 

 

Motioner 

Är det något du stör dig på, något du vill ska genomföras? Har du en 
lösning eller en bra idé? 
Skicka ditt förslag till styrelsen@molnflygaren.se eller på ett papper 
till kontoret TV190, senast 30 september. 

 

Miljöstugor 

Det händer 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. Färgburkar skall tas till närmaste miljöstation. Läs på lapparna 
i miljöstugan.  

 

Nya Flaten 

Nya Flaten är en förening med en grupp personer som vill att Flaten 
området ska bli en naturlig mötesplats för människor i området. Genom att 
engagera medborgare i utvecklingen och genomförandet av Nya Flaten 
skapas en långsiktigt och hållbar verksamhet.  
Gå till www.nyaflaten.se för mer information. 

 

Lås garagen! 

Pga att vi delar garage med varandra glöm inte att låsa garagen. Tjuvarna 
passar på och vi har tyvärr haft en stöldvåg på sistone och saker har 
försvunnit. 

 
 

 

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. 

 

Engagera dig! 

På årsstämman i oktober blir det dags för omval av flera positioner inom 
samfälligheten. Är du intresserad av att vara med och jobba? Hör av dig till 
valberedningen valberedningen@molnflygaren.se 

 

Farthinder 
Ytterligare 6 stycken flyttbara farthinder (vägbulor) lades ut på några väl 
valda ställen i området för att minska hastigheten på bilarna. Sammanlagt 
är nu 12 stycken farthinder placerade ute i vårt område.  
 

 

Vattenavräkning 

Tänk på att denna avisering av kvartals / månadsavgiften även innefattar 
årets vattenavräkning. Detta innebär att månadsavgiften kan vara högre 
eller lägre än vanligt enligt utdelad avi. 

 


