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Höst med städ- och fixardagen 
 

Sommaren är tyvärr (nästan) över. Det känns jättehemskt att skriva så, men nu 
börjar vi sakta närma oss hösten. Hösten innebär en av de viktigaste händelserna i 
samfälligheten som årsstämman. Som vanligt hålls stämman i Skarpnäckskyrkan, 
datum är 31 oktober, kl 19 (kaffe och bulle 
serveras från 18:30). Det är viktigt att minst en 
representant från varje hushåll närvarar då 
motionerna diskuteras och viktiga beslut kan tas.  
Några dagar innan stämman är det återigen dags 
för höstens ”städ- och fixardagen” (f.d. städdagen) 
12 oktober med korvgrillning och loppis vid 
helikopterparken kl 13:00 som vanligt. 
Vi hoppas på ert aktiva deltagande så att vi 
fortsätter det fantastiska arbetet som våra 
ungdomar påbörjade under sommaren! 

Det blir inget möte med etapprepresentanterna 
utan styrelseledamöter går ut i de olika etapperna 
med etapprepresentanterna och diskuterar vad som skulle behövas göras i varje 
etapp på städ- och fixardagen. 

Ser ni något som kan förbättras, ideér för ökad trivsel i området så hör av er till 
styrelsen (styrelsen@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 

 

Kalendarium (finns även på 
hemsidan) 
 
Sista dag för motioner 
 
 
 
Styrelsesammanträde 
 
Höstens städ- och 
fixardagen 
Årsstämma 
 
 
Styrelsesammanträde 
 

September 

30 

 

 

Oktober 

1 

 

12 

 

31 

 

November 

4 



 
Susningar i samfälligheten 

 

 

Motioner 
Har du något förslag eller någon bra idé? 
Skicka ditt förslag till styrelsen@molnflygaren.se eller på ett papper 
till kontoret på TV190, senast 30 september. 

 

Nyheterna på hemsidan 
De viktigaste nyheterna/aktiviteterna som diskuteras i styrelsemöten 
samt styrelseprotokollen läggs alltid ut på hemsidan. 

 

Städ- och fixardag 
Lördag 12 oktober är det dax för höstens städ- och fixardag. 
Containrar är beställda och grillarna väntar. För de som vill ha loppis 
ställer styrelsen upp några bord! Viktigt att ni pratar med er 
etapprepresentant och hör om vad som behövs göras just i er etapp! 

 

Några ord från en medlem 
Hej alla medlemmar i vår förening! 
Jag skulle vilja påminna er i Molnflygaren att alla har ett ansvar för 
skötsel/städning, inte bara på städdagen. 
T.ex att vi plockar upp skräp som vi ser på våra allmänna ytor. Städa 
efter medlemmar som ställer sina sopor intill ej fungerande sopsug. 
Vi har ju ingen person anställd för att sköta dessa uppgifter. 
Så, vem ska städa? - Jo, vi tillsammans. 
Kan vara bra att tänka på för de som har bott här i många år och för 
nyinflyttade medlemmar. 

Hälsningar från Inger Brodén  

 

Engagera dig! 
Styrelsen söker nya lokalansvariga och en ny suppleant till styrelsen. 
Du kan höra av dig till valberedningen både om du är intresserad 
själv eller har tips på personer du tycker skulle passa för uppgifterna. 
valberedningen@molnflygaren.se 

 

Farthinder 
De 12 stycken farthinder som placerades ute i vårt område har gett 
effekt enligt våra medlemmar. Bilåkandet inom området har minskat 
markant. 
 

 

Lediga parkeringsplatser 
För närvarande finns det lediga P-platser att hyra för 300:-/mån. 
Intresserade kan kontakta kassören.  

 


