
 
 

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

 

En ovanligt varm vinter? 

Julen är snart här igen men det milda vädret gör att vårt område är fortfarande 
grönt och utan snö. Trots det lyser vårt område upp av all vacker julbelysning. 
Dessutom kan man trösta sig på att det vänder mot ljusare tider snart! När snön till 
slut kommer glöm inte sandningen! Vår 
entreprenör sandar de stora stråken men det är 
gemensamt ansvar för alla medlemmar att själva 
sanda vid behov. En halvmeter från din tomt är det 
du som har ansvaret så tänk t ex på brevbäraren 
och sanda.    
Styrelsen förnyades efter stämman 26 november. 
Nedan ser ni vilka styrelsen består av under detta 
verksamhetsår. Engagemanget på stämman var 
ganska stort och förslaget om installation av ett 
nytt träningsredskap (volträcke) godkändes.  
Glöm inte att hålla koll på andras hem om de åker 
bort över jul. Om du själv åker bort så bör du 
lämna extranycklar hos någon granne.  
Vi tar gärna emot era tankar och idéer om ni anser 
att något borde förbättras. 
 GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR ÖNSKAR STYRELSEN! 

 
Senaste nytt hittar du på molnflygaren.se 
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Susningar i samfälligheten 

       

Glöm ej att släcka ljusen! 
 Så här års tänds det många ljus, men det är också den tid på året då 
flest bränder inträffar. Släck ljusen när du lämnar rummet och glöm 
inte att kolla batterierna på brandvarnare i hemmet. 

 

Ska du flytta? 
Se till att lämna "Blankett för anmälan av ny medlem i brevlådan på TV 
190" i god tid innan avflyttning. 
Då får rätt person räkningar och information. Blanketten hittar du på 
www.molnflygaren.se och i anvisningarna.  

 

 

 

 

Nya etapprepresentanter 
Från och med första januari är det dags för nya representanter från 
etapperna. Varje etapp ska snarast informera styrelsen om vilken 
medlem som blir representant för 2016 om inte rullande schemat följs. 
Sittande etapprepresentant fortsätter även till nästa år om 
ingenting annat anges. 

 

Tjugondag Knut 
Kastar ni julgranen i miljöstugorna klipp av grenarna med sekatör eller 
såg. Då blir inte behållarna överfyllda. 

 

Filter till värmeväxlaren 
Behöver du nya filter till Ventex (ventilationsaggregatet)? De kan köpas 
ut hos Stig och Naida Mattsson (SGV35). För mer info om hur dessa 
ska placeras i fläkten se hemsidan och vårt dokument 
skötselanvisning för Ventex 200k. Kom ihåg att det rekommenderas 
att man byter två gånger per år, enklast är att göra det i samband med 
att man tar ut eller sätter in värmeväxlaren. 

 

Reflexkäpparna 
Ett antal orangea reflexkäppar som markerar vägkanten än nu på plats. 
Se till att de inte flyttas eller försvinner under vintern eftersom de är 
viktiga vid snöröjningen. 

 

Tjänster 

Är du elektriker, rörmokare, snickare? I så fall erbjuder vi dig lägga upp 
information i vår hemsida. Kanske vill du stå som kontaktperson när 
det gäller något jobb? Hör av dig till styrelsen.  

 

Anvisningarna 2016 
Medlemmarna som önskar att få anvisningarna i pappersform anmäler 
det till styrelsen. Kontakta styrelsen@molnflygaren.se eller skriv en 
lapp och lägg den i brevlådan på TV190. 

 

Facebook sida 
Molnflygarens Facebook sida är en diskussions sida och ett 
informationsforum för medlemmarna. Det är alltså inte styrelsen som 
står för gruppen utan medlemmarna själva. Kontakt med styrelsen sker 
via e-post (styrelsen@molnflygaren.se) och den officiella 
informationsvägen är hemsidan (www.molnflygaren.se) eller 
information i våra lådor. 

http://www.molnflygaren.se/
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.molnflygaren.se%2F&h=zAQEQ8K7z&s=1


 


