Julen 2013

Information & nyheter för medlemmar.

Ansvarig utgivare: Styrelsen

Det lackar mot jul!
…även om snön inte ser ut att komma tidigt i år.
Vintertid skall alla hjälpas åt med snöskottningen vid sopsugar och garage och utanför
tomtgränsen eftersom snöplogarna inte alltid hinner komma i tid.
Det är också extra viktigt att ha koll på grannarnas hus
när de är bortresta. Prata med dina grannar och lämna en
Kalendarium (finns även på
extranyckel till grannen om du planerar att resa bort.
hemsidan)
Styrelsen förnyades efter stämman 31 oktober. Nedan ser ni
Januari
vilka styrelsen består av. Vi vill passa på och tacka den avgående
Styrelsesammanträde
13
suppleanten Ellis Brenner och önska honom lycka till i sin nya
roll i valberedningen och samtidigt välkomnar vi Jessica Palacios
som tillträder som ny suppleant.
Februari
På stämman hanterades 2 motioner angående belysning i
10
Helikopterparken och kompostering av matavfall. Stämman gav Styrelsesammanträde
styrelsen mandat att se över belysningen i hela området eftersom
Mars
den ändå måste förnyas och andra mer energisnåla lampor bör
Vattenavläsningen
8-9
installeras. Dessutom beslutade stämman att 1 matavfallskärl i
Styrelsesammanträde
10
varje miljöstuga ska placeras så att medlemmarna frivilligt ska
kunna sortera matavfallet.
April
Stämman har dessutom bifallit styrelsens framställa att följa
Styrelsesammanträde
7
arbetsgruppens förslag om individuell värmemätning (IVM).
Enligt slutsatsen är det inte läge just nu att installera IVM utan
att andra energibesparande åtgärder vidtas.
Engagemanget på stämman var något mindre i år, hoppas på
större deltagande nästa år. Vi tar gärna emot era tankar, idéer och förslag.

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR ÖNSKAR STYRELSEN!

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

/Styrelsen
Barry Andersson (ordförande)
Anders Fridh (sekreterare)
Spiros Lykakis (ledamot)
Naida Mattsson (suppleant)
Molnflygarens Samfällighetsförening
Tätorpsvägen 190
128 31 Skarpnäck

Tomas Rothlin (kassör)
Lasse Brodén (ledamot)
Jennie Lundqvist (suppleant)
Jessica Palacios (suppleant)
Telefon kontor: 08-604 22 15
E-post: styrelsen@molnflygaren.se
Hemsida: www.molnflygaren.se

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.
Tjänster
Är du elektriker, rörmokare eller säljer du saker du själv gör? I
så 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.
Nya etapprepresentanter
Från och med första januari är det dags för nya representanter
för etapperna. Varje etapp ska snarast informera styrelsen om
vilken medlem som blir representant för 2013 om inte
rullande schemat följs.
Nya filter till värmeväxlaren
On det är dags att byta filter till Ventex
(ventilationsaggregatet), ni kan köpa det 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.
Påminnelse: Inga Anvisningarna delas ut 2014
Med tanke på miljön beslutade styrelsen 2013 att
anvisningarna inte längre ska delas ut utan ska finnas
tillgängliga på hemsidan. De medlemmarna som önskar att få
anvisningarna i pappersform anmäler det till styrelsen.
Kontakta styrelsen@molnflygaren.se eller skriv en lapp och
lägg den i styrelsens brevlåda på TV190.
Nya snöredskap att låna
Föreningen har köpt in nya stora snöskyfflar, som ni kan låna
av Stig och Najda. I miljöstugorna finns snö-rakor (långa
redskap att dra ner snö från t.ex bodar). Sedan tidigare finns
utmärkta ishackor, med bra tyngd, att låna.
Lediga parkeringsplatser
Kassören meddelar att det för närvarande finns lediga Pplatser att hyra för 300:-/månad

