
 
 

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

Ha en skön sommar! 
 

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 städ- och fixardagen var ganska stort och det glädjer oss 
alla. Tack för er insats! Dessutom kommer våra 
duktiga och ambitiösa ungdomar att nu under 
sommaren se till att det blir ännu finare.  
Informera dina grannar om att du reser bort och se 
gärna till att någon har ett par extranycklar och ditt 
mobilnummer om olyckan skulle vara framme. 
Dessutom verkar tjuvarna vara tyvärr på hugget 
igen och vi har haft flera inbrott i område både på 
hus och på våra förråd. Det försvann bl.a verktyg, 
sommarmöbler och andra föremål från gårdarna. 
Viktigt om alla har extrakoll både på sina hus och 
på grannarnas.  
 

 
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 
 
 
Sommarjobbare i området 
Styrelsesammanträde 
 
 
Styrelsesammanträde 
 
 
Styrelsesammanträde 
Höstens städ- och 
fixardag 
Årsstämma 
 

Juni 

23-27 

 
Augusti 

4-8 

18 

 

September 

8 

 
Oktober 

1 

11 

 

30 

 



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. 

 

Matavfall 

Nu när sommaren är här och temperaturen stiger i miljöstugorna 
är det extra viktigt att se till att din matavfallspåse är ordentligt 
tillsluten. Överfyll inte påsen utan använd flera påsar vid behov. 
Risken är att det kommer att lukta starkt under 
sommarmånaderna. 

 

Målning 

Är det kanske dags att måla era förråd i etappen och hann aldrig 
göra det på städ- och fixardagen? Bestäm en helg med 
etapprepresentanten då vädret verkar vara lämpligt och sätt 
igång! Färg finns att hämta hos mark och material ansvariga. 

 

Sandbyte 
Skyddsnät införskaffats i 4 av föreningens sandlådor för att hålla 
katterna borta. Dessutom har sanden i de sandlådorna bytts ut. 

 

Sommarjobbare 
 
11 engagerade ungdomar kommer att jobba i området veckorna 
24 och 32. Styrelsen tackar alla för visat intresse!  
 

 

Elrevision 

En elrevision kommer att genomföras vecka 25 för att säkerställa 
att allting kommer att fungera bra även i framtiden och att 
elinstallationer inte utgör en fara för de boende. Detta kommer 
att beröra alla gemensamma elanläggningar i området inklusive 
alla garage. 
 

 

Farthinder 

Nu finns det 12 stycken flyttbara farthinder (vägbulor) ut på 
några väl valda ställen i området för att minska hastigheten på 
bilarna. Vägbulorna skall inte flyttas. 
 

 

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. 

 


