
 

 

 
 

Våren 2015    Information & nyheter för medlemmar.     Ansvarig utgivare: Styrelsen 
 

Njut av våren!  

Återigen är våren här mycket tidigare än vanligt. Dessutom blev det för lite snö och 
mycket mindre snöplogning.  Eftersom det som göms i snö, kommer fram i tö, det 
är alltid viktigt att vi håller vårt område fint och prydligt och detta är allas ansvar.  
Som en del medlemmar noterade, har 
utebelysningen (led) på ett antal ställe i området 
Försvagats eller lyser med nedsatt kapacitet. Detta 
är ett garantiärende men det kommer att ta lite tid 
innan allt bli åtgärdat. 
Tyvärr har vi på senaste tiden haft påhälsning av 
tjuvar, både våra garage och hus. Var uppmärksam 
på skumma personer och ta in värdesaker. Ser ni 
något misstänkt, ring polisen.   
Samfälligheten söker som vanligt driftiga och 
ambitiösa sommarjobbare som under två tillfällen 
ska ta hand om våra grönområden. Se andra sidan 
för mer information kring vad som gäller i år. 
Tycker ni att något kan förbättras i området eller 
har ni förslag så hör av er till styrelsen 
(styrelsen@molnflygaren.se). Senaste nytt hittar ni 
alltid på www.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 
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Susningar i samfälligheten 

 

Lördag 25 april: städ- och fixardagen kl 10:00 
Stäm av med din etapprepresentant kring rutinerna i din etapp och vad 
som behöver göras och missa inte grillningen vid Helikopterparken vid 
13-tiden. Ta med nåt att grilla, få en pratstund och umgås med dina 
grannar. 

 

Sommarjobbare 
Under förutsättning att styrelsen lyckas skaffa arbetsledare kommer 
sommararbetet ske vid två tillfällen á fyra dagar, vecka 26 (22-25/6) och 
vecka 33 (10-13/8). Vi ser gärna att du är mellan 14 - 17 år men styrelsen 
kommer beakta alla ansökningar. Vi söker upp till 8 personer. 
Lön: 500 kr/dag (före skatt). Ansökan senast: 30 april 
Lämna din ansökan i brevlådan på TV190 eller mejla till 
styrelsen@molnflygaren.se 

 

Sopning av området 
Sopning av området kommer ske inom de närmaste dagarna men bra att 
börja sopa ur garagen rean nu. Eftersom sopmaskinen inte kan ta 
kanterna så kom ihåg att sopa in sanden/gruset mot mitten, dock 
utan att göra några högar. Tänk dessutom på att plocka bort kvistar, 
grenar, stenar och andra större saker som kan skada sopmaskinen. 
 

 

Underhållsplan 
Det reviderade underhållsplan för vårt område finns att hämta på 
hemsidan under dokument. 

 

Vattenavläsning 
I förra helgen 7-8 mars kom etapprepresentanten förbi för den årliga 
vattenavläsningen. Avläsningen visar hur mycket varm- och kallvatten du 
har gjort av med sen förra avläsningen och avräkningen sker på juliavin. 
En avi kommer i början av juni och där framgår det om man får tillbaka 
eller skall betala in pengar. 

 

Boka 22 augusti! 
I år kommer vi att fira Molnflygarens 30 år med mycket skoj och 
trevligheter som ni inte vill missa. Festen blir av den 22 augusti, så boka 
upp detta datum redan nu! Flera detaljer kommer senare. 

 

Reflexkäpparna 
Ett antal orange reflexkäppar som markerar vägkanten och är viktiga vid 
snöröjningen förvann eller flyttades under vintern. Hittar ni de kontakta 
mark- och materialansvariga Stig och Naida.  

 

Filter 
Det börjar bli dax 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. 

 

Sälja huset ? 
På förekommen anledning vill kassören påminna om att när ni säljer er 
fastighet så måste detta meddelas genom att blanketten: "Blankett för 
anmälan av ny medlem" fylls i och mailas till föreningen alternativt läggs 
i föreningens brevlåda på Tätorpsvägen 190. 

 


