
 
 

Juni 2011     Information & nyheter för medlemmar.     Ansvarig utgivare: Styrelsen 
 

Sköna sommar! 
Vilken inledning på sommaren vi har fått!! Tänk vad härligt det är med 
hela sommaren framför sig! Allt är grönt och fint och för de flesta väntar 
en skön ledighet.  
 
Här i samfälligheten hoppas vi att alla håller 
ett extra öga öppet under semestertider så att 
vi kan hålla tjuvarna borta. Informera dina 
grannar om att du åker bort och se gärna till 
att någon har ett par extranycklar och ditt 
mobilnummer om olyckan skulle vara 
framme. Vi måste även varna för att  saker 
har försvunnit  framför en del hus nyligen. 
Första vändan av sommarjobb i området  
genomförs 13 till 17 juni och nästa sker i 
början av augusti (vecka 32). Som vanligt leds våra ungdomar av Stig och 
Najda (mark- och materialansvariga).  
 

 
 
Vi i styrelsen önskar alla en skön sommar! 
 
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 

Susningar i samfälligheten 

 

 

Kalendarium (finns även på 
hemsidan) 
 
Sommarjobbare i området 
Styrelsesammanträde 
 
 
Styrelsesammanträde 
Sista dag för motioner 
 
Styrelsesammanträde 
Möte med 
etapprepresentanter 
Höstens städdag 
Årsstämma 

Augusti 

8-12 

15 

 

September 

12 

30 

Oktober 

3 

6 

 

15 

27 



 

Sommarjobb tillsatta! 
 Det kom 11 ansöknngar i år och styrelsen valde ut 8 personer som 
kommer att  jobba i området veckorna 24 och 32. Styrelsen 
tackar alla för visat  intresse! Vi har fantastiska och engagerade ungdomar i 
området. 

 

När du reser bort 
Sommar innebär att många åker bort en period. Se till att alltid informera 
dina närmaste grannar, lämna kontaktuppgifter och gärna en nyckel. 

 

 Motioner för förbättring 
Är det något du stör dig på? Något du vill ska genomföras? Har du en 
bra idé?  
Skicka ditt förslag till styrelsen@molnflygaren.se eller på en lapp till 
kontoret TV190 senast 30 september. 

 

Miljöstugor 
I våra miljöstugor får man inte ställa tex färgburkar (vi får böter när sånt 
händer) utan de skall tas till närmaste miljöstation. Inte heller hushållssopor 
får slängas här.  
Läs på lapparna i miljöstugan.Där framgår det vad som får slängas och vad 
som inte får slängas. 

 

Vattenavräkning 
Årets vattenavräkning är klar efter sammanställningen av mängder av data. 
Vattenförbrukningen minskade något sen förra året och vi har förbrukat 
totalt 20 968 kubikmeter vatten, ett snitt på 132 per hushåll. Vattenkort 
och avier delas ut i dagarna, där framgår det om ni skall betala in eller få 
tillbaka pengar. 

 

Engagera dig! 
Sommaren går fort och snart är det årsstämma. Det kommer att finnas 
några vakanser i styrelsen så ta chansen om du är intresserad! Hör i såna 
fall av dig till valberedningen (valberedningen@molnflygaren.se) 

 

Vattenläcka 
Vattenläckan som vi hade i området (värmeslingan, ej varm- eller 
kallvatten) är nu lokaliserad och kommer att åtgärdas så fort som möjligt. 

 

Gästparkering 
Tänk på att gästparkering är vad det heter – till för våra gäster inte för en 
andra bil. Hör av er till styrelsen eller P-hyresgruppen om ni har 
synpunkter på hur det parkeras i området, eller prata själv med de som 
parkerar galet.  

 
 


