
 
 

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

Vilken sommar! 
 

Sommaren har varit fantastisk i år. Hoppas ni kunde njuta av alla varma och härliga 
dagar vi fick med familj och vänner. Nu börjar vi sakta närma oss hösten som 
innebär 2 viktiga händelser i samfälligheten: Årsstämma och städ och 
fixardagen! Som vanligt hålls stämman i 
Skarpnäckskyrkan, 30 oktober, kl. 19 (kaffe och 
bulle serveras från 18:30).  
Vi ser fram emot mer deltagande än förra året då 
motioner som ni skickade in diskuteras och viktiga 
beslut för vår samfällighets framtid kan tas. Var 
med och påverka med din röst! 
Några dagar innan stämman, 11 oktober, är det 
dags för höstens städ- och fixardagen med 
korvgrillning vid helikopterparken kl 13:00. 
Vi hoppas på att ännu flera medlemmar engagerar 
sig så att det fantastiska arbetet som våra 
ungdomar påbörjade under sommaren fortsätter. 

Diskutera med din etapprepresentant i god tid om 
vad som skulle behövas göras just i din etapp på städ- och fixardagen. 

Ser ni något som kan förbättras, idéer 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 

 

11 

 

30 

 

November 

3 



 
 
 
Susningar i samfälligheten 
 

 

Kom ihåg motioner! 
Har du något förslag, någon bra idé eller vill du ha en förändring? 
Skicka ditt förslag till styrelsen@molnflygaren.se eller på papper till 
kontoret på TV190, OBS senast 30 september. Motionerna tas upp 
på årsstämman.  

 

Senaste nyheter på hemsidan 
De viktigaste nyheterna/aktiviteterna som diskuteras på 
styrelsemöten samt alla styrelseprotokoll läggs alltid ut på hemsidan: 
www.molnflygaren.se 

 

Sopsugsanläggningen 
Det har varit lite problem med sopsugsanläggningen på sistone. Vid 
problem kontakta Anders Fridh: 0704-824 284 

 

Städ- och fixardag 
Lördag 11 oktober är det återigen dags för höstens städ- och 
fixardag. Alla som bor i vår samfällighet vill att det ska vara ordning 
och reda i vårt område. För att detta ska vara möjligt måste alla 
hjälpas åt. Städ och fixardagarna (vår och höst) är de tillfällen då vi 
gemensamt hjälps åt att göra vår miljö så trivsam och fin som 
möjligt. Information har skickats ut till resp. medlem, så man lätt kan 
få en överblick hur just ditt område ser ut. 
Varje etapprepresentant har dessutom fått lite mer tips och råd hur 
arbetet ska ske, ett inplastat dokument som ska skickas vidare till den 
som tar över uppgiften som etapprepresentant. Frågor eller 
funderingar? I så fall hör av er till styrelsen. 

 

Engagera dig! 
Styrelsen behöver förstärkning. Du kan höra av dig till 
valberedningen om du själv är intresserad eller om du har tips på 
någon som skulle passa. valberedningen@molnflygaren.se 

 

Säkerhet i våra hem 
Vi vill påminna om att uppdatera brandsläckare, byta ut gamla 
brandvarnare, ha brandfilt hemma, ha en utrymningsplan och  
prata om säkerheten i hushållet. 

 

Elrevision 
Föreningen har nyligen gjort en elrevision. En elektriker har gått 
igenom alla elektriska installationer i våra gemensamma utrymmen 
samt i våra garage. Av protokollet finns det ett antal anmärkningar 
till exempel installationer som ej är fackmannamässigt utförda. Dessa 
måste åtgärdas med tanke på styrelsens ansvar och av 
försäkringstekniska skäl.  

 


