
 
 

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

Snart blir det höst! 
 

Sommaren har visat två ansikte i år. Den kalla och regniga juli som följdes av den 
underbara och soliga augusti! I vilket fall hoppas vi att ni kunde njuta av era lediga 
dagar tillsammans med familjen och vänner. I augusti har vi även firat 
Molnflygarens 30 år med mycket skoj och 
trevligheter. Tack alla som har deltagit och de som 
bidrog till en mycket lyckad fest! 
Hösten börjar närma sig och detta innebär två 
viktiga händelser i samfälligheten: Årsstämma och 
städ och fixardagen! OBS att i år hålls stämman 
26 november. Platsen är samma, dvs 
Skarpnäckskyrkan och tiden kl. 19 (kaffe och bulle 
serveras från 18:30). Det är viktigt att minst en 
representant från varje hushåll närvarar då 
motionerna diskuteras och viktiga beslut kan tas. 
Vi ser fram emot mer deltagande än förra året så 
var med och påverka med din röst! 
Några veckor innan stämman, 10 oktober, är det dags för höstens städ- och 
fixardagen med korvgrillning vid helikopterparken kl 13:00. 
Vi hoppas på att succén från i våras fortsätter och att ännu flera medlemmar 
engagerar sig. Diskutera med din etapprepresentant i god tid om vad som skulle 
behövas göras i din etapp. 
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 
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Kalendarium (finns även på 
hemsidan) 
 
Sista dag för motioner 
 
 
 
Styrelsesammanträde 
 
Höstens städ- och 
fixardagen 
 
 
Styrelsesammanträde 
Årsstämma 

September 

30 

 

 

Oktober 

5 

 

10 

 

 

November 

2 

26 



 
Susningar i samfälligheten 
 
 

 

Skicka in era 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.  

 

Tjuvar i området! 
Vi vill uppmärksamma er på att saker har försvunnit framför en 
del hus under sommaren, som cyklar och verktyg bla. Det är bra 
om vi hjälps åt att hålla koll och att vi låser in det som är 
värdefullt. 

 

Årsstämman i november i år! 
För att styrelsen ska få lite mer tid att kunna behandla alla inkomna 
motioner och pga många är bortresta sista helgen i oktober 
bestämdes vid sista årsstämman att från och med i år flyttas 
årsstämman till sista hela veckan i november, torsdagen den 26 
november.  

 

Städ- och fixardag 
Lördag 10 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. 

 

Styrelseprotokoll på hemsidan 
Ni hittar alla styrelseprotokoll från styrelsesammanträden här: 
www.molnflygaren.se/samfalligheten/dokument-2/styrelseprotokoll 

 

Koden till miljöstugorna och hjärtstartaren 
På förekommen anledning vill vi påpeka att det inte är lämpligt att 
barnen i området kan koden till miljöstugorna och hjärtstartarens 
skåp. Tala också gärna om för barnen att det inte är ok att leka med 
kodlåset och öppna luckan till vår hjärtstartare. 
 

 


