
 

 

 
 

Februari 2016   Information & nyheter för medlemmar.     Ansvarig utgivare: Styrelsen 

 

Några vårtecken? 

Vintern har inte lämnat oss än även om vi hade några ”pauser” och många nästan 
våraktiga dagar. Dessutom blev det inte så mycket snö i år och betydligt mindre 
snöplogning.  Det man ska ha i åtanke är att det är alltid viktigt att vi håller vårt 
område fint och prydligt och detta är alla 
medlemmarnas ansvar. Det var en del som hände 
under hösten och vintern: 
Elrevisionen pågick i början av februari och 
säkerställde att våra elanläggningar fungerar som de 
ska och att vi slipper få oväntade överraskningar i 
framtiden. 
Samtliga markinkasten har nu byts ut och dessutom 
ersatts den centrala sopavskiljaren med en ny efter 30 
års användning.  
Förutom volträcket som ska installeras inom kort i 
Helikopterparken kommer en del äldre 
lekplatsutrustning att ses över. Mer information 
kommer på hemsidan. 
Samfälligheten söker även i år, duktiga och 
engagerade sommarjobbare som ska ta hand om våra 
grönområden och gemensamma ytor. Se nästa sida 
för mer information om anmälan och villkor. 
Tycker ni att något kan förbättras i området 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 
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Susningar i samfälligheten 

 

Lördag 23 april kl 10:00: städ- och fixardag! 
Stäm av med din etapprepresentant kring rutinerna i och vad som 
behöver göras just i er etapp. Efteråt samlas vi i Helikopterparken 
vid 13-tiden då grillarna står redo. Ta med något att grilla, få en 
pratstund och umgås med dina grannar i det fina vädret! 

 

Sommarjobbare 
Sommararbetet sker vid två tillfällen á fyra dagar: vecka 25 (20-
23/6) och vecka 32 (8-11/8). Vi ser gärna att du bor i området 
och är mellan 14 - 17 år men styrelsen kommer beakta alla 
ansökningar. Lön: 500 kr/dag (före skatt). Vi söker 8-10 personer. 
Ansök senast: fredag 15 april. Lämna din ansökan i brevlådan på 
TV190 eller mejla till styrelsen@molnflygaren.se 

 

Sandsopning 
Sopning av området kommer ske så snart all snö är borta. Eftersom 
sopmaskinen inte kan ta kanterna så kom ihåg att sopa in 
sanden/gruset mot mitten, dock utan att göra några högar. 
Kvistar, grenar och stenar skall också plockas bort då de kan skada 
sopmaskinen. 
 

 
 

Trädgårdsavfall 
Big Bag som tar hand om soporna i hela Skarpnäcksområde har 
striktare regler när det gäller trädgårdsavfall. Detta innebär att från 
och med nu är det inte tillåtet att kasta trädgårdsavfall i 
miljöstugorna eftersom Big Bag inte kan hantera det. Närmaste 
återvinningscentral finns i Högdalen. 

 

Vattenavläsning 
Helgen 12-13 mars kommer 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. 

 Favorit i repris! 
Det var stort intresse för HLR-utbildningen som samfälligheten 
anordnade i höstas och det finns nu möjlighet att anmäla sig till 
nästa tillfälle. Lovisa Delby från Medigo kommer till oss onsdagen 
den 16 mars, 19-21. Kursen hålls i festlokalen på SGV 85 och det är 
begränsat med platser så först till kvarn! Anmälan sker per mail: 
styrelsen@molnflygaren.se (namn, adress och telefonnummer). Du 
får ett bekräftelse mail om du har fått en plats. För mer information 
om kursen se Medigos hemsida: www.medigo.se 

 

Fortums värmetävling: vi är med! 
Vi tävlar mot oss själva och den föreningen som effektiviserar mest, 
jämfört med samma period föregående år, vinner. Tävlingen pågår 
mellan 1 februari – 31 mars 2016. Tidigare år har vinnarna sparat 
allt från några procent upp till över 30 %. Första priset är en härlig 
herrgårdsfest! 

 


