
 
 

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

Sommar med fest! 
 

Sommaren är här och snart blir det dags för semester. Samfälligheten firar 30 

år och alla medlemmar är välkomna att anmäla sig till Molnflygarens 30-års fest 

som går av stapeln 22 augusti!  

 Festligheterna pågår hela dagen i vårt område 

och avslutas med middag och dans till levande 

musik i Folkets hus. I fall ni missade 

informationen i brevlådan läs om det på 

hemsidan: www.molnflygaren.se 

Engagemanget på vårens städ-och fixardagen 

var större än någonsin och styrelsen vill tacka 

alla för er insats! Våra duktiga och engagerade 

ungdomar kommer nu under sommaren se till 

att området blir ännu finare.  

Styrelsen vill uppmärksamma att pga stölder 

som har förekommit det är bäst att ni har våra 

saker under uppsikt så att inga cyklar, verktyg osv försvinner. 

Om ni tänker åka bort hemifrån en period, se till att alltid informera dina 

närmaste grannar, lämna kontaktuppgifter och gärna en nyckel om olyckan 

skulle vara framme. 
 

 
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 

Styrelsesammanträde 

 

 

Styrelsesammanträde 

 

 

 

Möte med 

etapprepresentanterna 

Styrelsesammanträde 

Höstens städ-och fixardag 

 

 

Augusti 

12-15 

17 

 

September 

14 

 
 
Oktober 

 

1 

5 

10 

 

 



 

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 papper 

till kontoret TV190, senast 30 september. 

 

Miljöstugor 

Det händer ibland att det hamnar tryckimpregnerat trä och annat 

miljöfarligt avfall i miljöstugorna – något som inte är tillåtet. Det enda 

miljöfarliga avfallet som får slängas i miljöstugorna är batterier och 

glödlampor (läs på lapparna i miljöstugan). Färgburkar skall lämnas till 

närmaste miljöstation.  

 

Vart tar matavfallet vägen? 

Matavfallet som läggs i de små bruna papperspåsarna och samlas i 

miljöstugorna körs en gång i veckan till Gladökvarn i Huddinge där det 

produceras biogas. Om man räknar lite grovt på 4 kärl á 50kg/vecka 

som hämtas från oss x 50 veckor, så blir den totala mängden 10 ton! 

Av dessa 10 ton produceras biogas vilket motsvarar hela 500l diesel! 

Bra jobbat! 

 

Sommarjobbare 

Intresset var enormt i år (16 anmälde sitt intresse) och de 10 lyckliga 

ungdomarna som lottades fram kommer att jobba i området veckorna 

26 och 33. Styrelsen tackar alla för visat intresse! Vi har fantastiska 

och engagerade ungdomar i området. 

 

Har du anmält dig till festen? 

 Som en del av finansieringen av festen tas en avgift på 100 kr per 

deltagare över 18 år ut. Betalas senast 30/6 på föreningens konto.  

Bg: 5091-9158, skriv namn, antal barn, adress (SGV X eller TV X) 

30fest. 

 

Tjänster 

Är du elektriker, rörmokare eller säljer du saker du själv gör? I såna 

fall lägger vi gärna upp informationen på hemsidan. Kanske vill du stå 

som kontaktperson när det gäller något jobb? Hör av dig till styrelsen. 

 

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. 

 

Garageportar 

Garageportarna tål inte att man slänger ner de med kraft, så stäng din 

garageport på samma sätt som du stänger din ytterdörr, med viss 

varsamhet! 

 

OBS! Ny kod till miljöstugor samt inloggning på hemsidan. 

Den nya koden är: 1900 

 


