
 
 

Juni 2017     Information & nyheter för medlemmar.     Ansvarig utgivare: Styrelsen 
 

Ha en fin sommar! 
 

Dags för härliga och lediga dagar i solen! Snart blir det dags att njuta av varma och 
lediga semesterdagar. Engagemanget på städdagen var stort och det glädjer oss alla. 
Tack för er insats! Dessutom kommer våra driftiga och ambitiösa ungdomar att nu 
under sommaren se till att det blir ännu finare.  
 

Styrelsen vill uppmärksamma att pga risk för 
stölder under semestertiderna det är bäst att ni har 
våra saker under uppsikt så att inga cyklar, verktyg 
osv försvinner. 

Sommar innebär också att många åker bort 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 
Styrelsemöte 
 
 
 
Styrelsesammanträde 
 
 
 
Styrelsesammanträde 
Möte med 
etapprepresentanterna 
Höstens städ- och 
fixardagen 
 
 

Augusti 
7-10 
22 
 
 
September 
11 
 
 
Oktober 
9 
12 
 
21 
 
 



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. 
 

 

Gröna avfallspåsar 
 
Projektet med att kunna kasta matavfall i sopsugen är äntligen på 
gång! Mer information kommer i brevlådan. 

 

Nya Flaten 
 
Nya Flaten är en förening med en grupp personer som vill att Flaten 
området ska bli en naturlig mötesplats för människor. Genom att 
engagera medborgare i utvecklingen och genomförandet av Nya 
Flaten skapas en långsiktigt och hållbar verksamhet.  
Gå till www.nyaflaten.se för mer information. 
 

 

Fester i träfflokalen 

På förekommen anledning vill styrelsen påminna att föräldrarna som 
hyr ut träfflokalen åt sina barn måste se till att reglerna följs och att 
festen går lugnt till även efter det tar slut så att inte boende i 
närområdet störs. 

 

Nya farthinder 
 
Pga ökad biltrafik i vårt område tittar styrelsen på alternativa 
lösningar som ska bidra till lägre hastighet. 

 

OBS! Ny kod till miljöstugor, hjärtstartare samt inloggning på 
hemsidan. 
 
Den nya koden gäller fr.o.m. 27 juni 

 

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. Kassören ber 
om ursäkt för att avierna kommer ganska sent denna gång. Om 
någon får problem pga. detta så utgår självklart ingen 
påminnelseavgift. 

 

Låna verktyg 
Vill ni låna verktyg eller utrustning (stegar etc), skicka mejl till 
styrelsen: styrelsen@molnflygaren.se 

 


