
 
 

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

Sommar och sol… 
 

Äntligen är sommaren här även om det inte har hunnit bli något stabilt väder än. 
Snart blir det dags att njuta av varma och lediga dagar. Vi vill tacka alla inblandade 
på vårens städ-och fixardagen! Engagemanget har återigen varit stort och det 
glädjer oss alla. Som vanligt kommer våra duktiga 
och ambitiösa ungdomar att nu under 2 perioder i 
sommaren se till att det blir ännu finare i vårt 
område.  

Styrelsen vill uppmärksamma alla som använder 
sig av mat eller andra slags leveranser att be 
chaufförerna köra försiktigt i området och (om 
möjligt) använda pirra för att transportera varorna 
som ska levereras. Det har blivit många skador i 
området pga vissa chaufförer kör in i hängrännor 
osv. Detta kostar både tid (att få tag på den 
ansvarige samt lösa det via deras försäkring) och 
pengar.  

Sommar innebär också att många reser bort en 
period. Informera dina närmaste grannar ifall du är borta en längre period, 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 

Styrelsemöte 

 

 

 

Styrelsesammanträde 

 

 

 

Styrelsesammanträde 

Möte med 

etapprepresentanterna 

Höstens städ- och 

fixardagen 

Styrelsesammanträde 

 

Augusti 

8-11 

15 

 

 

September 

12 

 

 
Oktober 

3 

6 

 

15 

 

31 

 



 
 
 
 
Susningar i samfälligheten 
 

 

Motioner 
Är det något du tycker kan förbättras eller vill ska genomföras? Har du en 
lösning eller en bra idé? 
Skicka ditt förslag till styrelsen@molnflygaren.se eller på en papperslapp 
till kontoret TV190, senast 30 september. 

 

Matavfall i miljöstugorna 
Nu när det blir varmare tänk på att matavfallspåsar blir ordentligt tillslutna 
och överfyll inte påsarna! Då slipper vi både den dåliga lukten och att 
behållarna blir kletiga av matavfallen.  

 

Volträcket klart….och fortsättning följer! 
Ni har kanske märkt att volträcket står nu klart vid Helikopterparken! En 
del lekplatsutrustning kommer att ses över och styrelsens förslag finns att 
läsa på hemsidan! 

 

Tjuvar härjar i området! 

Pga stölder som har förekommit är det bäst att alla har sina saker under 
uppsikt så att inga cyklar, verktyg osv försvinner. 

 

 

Vägbulor 
Ytterligare 3 stycken flyttbara farthinder (vägbulor) kommer att läggas ut i 
området för att minska hastigheten på bilarna. Sammanlagt blir det nu 15 
stycken farthinder placerade ute i vårt område.  
 

 

OBS! Ny kod till miljöstugor samt inloggning på hemsidan. 

Den nya koden är: xxxx och gäller fr.o.m. 1 juli 

 

Vattenavräkning 
Tänk på att junis avisering av kvartals / månadsavgiften även innefattar 
årets vattenavräkning. Detta innebär att månadsavgiften kan vara högre 
eller lägre än vanligt enligt utdelad avi. 

 


