
 
 

Mars 2014    Information & nyheter för medlemmar.     Ansvarig utgivare: Styrelsen 
 

Kort vinter!  
Vintern verkar vara kort och mild och snödrivorna samt kölden uteblir. Samtidigt 
blir dagarna längre och längre och vi hoppas på att våren kommer snart!  
 
Vi har vid ett flertal tillfällen i vintras haft ”besök” 
av tjuvar samt inbrottsförsök. Håll ögonen öppna! 
Var uppmärksamma på vilka som går i vårt område 
och se till att er garagedörr är låst. Informera 
styrelsen och era grannar om ni märker någonting 
och det kan ni göra via samfällighetens hemsida 
och Facebooksidan. 
 
 
Även denna sommar kommer samfälligheten att 
behöva hjälp med att ta hand om våra 
grönområden. Därför söker vi som vanligt driftiga 
och ambitiösa sommarjobbare! Se andra sidan för mer information kring vad som 
gäller.  

 
Ser ni något som kan förbättras, ideér för ökad trivsel i området så hör av er till 
styrelsen (styrelsen@molnflygaren.se) eller diskutera det i forumet på hemsidan. 
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 
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Susningar i samfälligheten 

 

Garage 
Det har tyvärr blivit några inbrottsförsök då tjuvarna försökte bryta sig 
in via våra garage. Se därför till att din garagedörr är låst! 
När det gäller påbackade, förstörda portar/garagedörrlås, kontakta 
styrelsen i första hand. 

 

Vid elproblem 
Med anledning till elproblem som drabbade vissa hushåll i området 
vill styrelsen påminna att ni meddelar styrelsen och inget annat om 
sådana problem inträffar. Ringer någon medlem direkt till Fortum, 
så får medlemmen själv betala för utryckningen. 

 

Matavfalls kompostering 
Nu har alla fått var sin hållare, information samt ett antal påsar till sitt 
matavfall. Komposteringen blev en stor succé från början och numera 
finns det 2 kärl i vardera miljöstuga! Nya avfallspåsar finns att hämta i 
miljöstugorna. Tömningen sker en gång i veckan men vi vill dock be er 
alla att inte lägga påsarna bredvid eller på kärlen om det råkar vara fullt 
utan kasta påsarna med hushållsavfallet istället. 
 

 

Vattenavläsning 
Andra helgen i mars, 7-8, så är det dax för den årliga vattenavläsningen. 
Din etapprepresentant kommer förbi och läser av 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. 

 

Filter 
Det börjar bli högtid 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. 

 

Sommarjobb 
Två tillfällen á fyra dagar, vecka 26 och vecka 32. Våra mark- och 
materialansvariga kommer att vara med och arbetsleda. Vi ser gärna att 
du är mellan 14 och 17 år och vi söker upp till 8 personer. Styrelsen 
beaktar alla ansökningar. 
Lön: 500 kr/dag (före skatt) 
Ansökan senast: 30 april 
Lämna din ansökan i brevlådan på TV190 eller mejla den till 
styrelsen@molnflygaren.se.  

 

Städ- och fixardagen 
Städ- och fixardagen närmar sig. Stäm av med din etapprepresentant 
kring rutinerna i just din etapp och vad som behöver göras. 
Som vanligt kommer styrelsen att ställa fram grillar i Helikopterparken 
kl 13:00 så ta med något att grilla och umgås! 

 

Lediga P-platser! 
Det finns två lediga P-platser att hyra för 300:- styck i månaden. Vid 
intresse, kontakta kassören Tomas Rothlin. 

 


