
 
 

Juni 2009     Information & nyheter för medlemmar.     Ansvarig utgivare: Styrelsen 
 

Sommaren är här!  
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 (en grannlapp bifogas som man kan 
använda).      
 
Många har säkert märkt att vi har haft problem 
med fulla sopsugar senaste tiden. Detta på grund 
av reparation av sopsugsterminalen vid 
Horisontvägen. Denna renovering är nu slutförd 
och tömning sker som vanligt, dvs 3 gånger per 
dygn, klockan 9, 15 och 19, vardag som helg. 
Viktigt att komma ihåg att inte ställa soppåsen vid 
sopsugen vid stopp.     
 
Tänk på vad du slänger i sopsugen, inga 
skrymmande artiklar såsom trälådor, tidningar etc 
får slängas där eftersom de lätt orsakar stopp. De 
tas till miljöstationerna resp tidningscontainrarna 
på Tätorpsvägen. Se även den broschyr som delades ut förra året till varje medlem 
och som rör Sophanteringen. 
 
Forumet på hemsidan har fått en hel del nya användare och vissa har lagt in lite 
förslag, saker de vill sälja osv. Använd det gärna för att diskutera förslag till 
förbättringar i området (inför motioner tex), diskutera fuktmätarna, våra 
miljöstugor eller något annat du tycker passar. Titta alltså in och börja använda det 
du oxå! 
 
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 

 

Kalendarium (finns även på 
hemsidan) 
 
Styrelsesammanträde 
 
Styrelsesammanträde 
(inkl revisorer) 
Sista dagen för 
motioner 
 
Styrelsesammanträde 
Möte med 
etapprepresentanter 
Höstens städdag (OBS 
lördag!) 
Årsstämma 

Augusti 

18 

September 

8 

 

30 

 
Oktober 
1 

8 

 

17 

 

22 



Susningar i samfälligheten 

       

Vattenavräkning 
Årets vattenavräkning är klar och delas ut tillsammans med denna 
Molnflygar’n. Eventuella frågor hänvisas till vår kassör. 
Intressant att notera är att vi i år förbrukat totalt 21 294 kubikmeter 
vatten, ett snitt på 134 per hushåll. Tidigt 90-tal gick det i snitt åt 181. 
Bra jobbat!  

 

Vattenmätare 
Ibland slutar en vattenmätare fungera, då behöver man byta den så snart 
som möjligt. Vid beräkning av förbrukning tas det hänsyn till detta. De 
som har trasiga vattenmätare och som upptäcktes under avläsningen 
kommer att bli kontaktade. Inom området bor rörmokaren Ulf 
Strömvall som kan byta ut dessa mot en arbetskostnad på 395 kr 
exklusive moms, han utför även andra jobb inom VVS, 08-650 2603  

 

Våra grunder 
Besiktning av grunderna genomfördes enligt plan och de som fick 
luftfuktläsaren i varje länga har oxå fått besiktningsprotokollet. Detta 
kan med fördel kopieras upp och delas ut så att alla hushåll har en egen 
kopia. Om ni behöver hjälp med kopiering så hör av er till någon i 
styrelsen (eller styrelsen@molnflygaren.se) så hjälper vi till. 

 

Lås (Två offerter har tagits in) 
Farsta lås (08-6045050), Vid byte av enstaka lås, montering av lås 2002 
EVo Assa (omarbetad version). Pris 4825:- Vid byte av fem eller fler lås: 
4095:- 
Södermalms Lås (08-6406500), Assa 2000 evo (omarbetad version)  
Pris 3400:- rotavdrag kan göras med 600:-. Viss komplettering av 
målning runt låset krävs. Gäller vid byte av fem-sex eller fler lås per 
besök i området. 
Kolla med dina grannar, eller lägg upp en förfrågan på vårt forum om 
att göra detta gemensamt! 

 

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

 

Garage 
Våra garage är numrerade men vi saknar förteckning över vilket garage 
som förfogas av vilken fastighet. Detta vill vi ändra på och ska upprätta 
en sådan förteckning. Lämna bifogad och ifylld lapp i brevlådan på 
TV190 eller mejla informationen till styrelsen@molnflygaren.se.  

 

Engagera dig! 
Sommaren går fort och snart är det årsstämma och således dax för 
omval av flera positioner inom samfälligheten. Är du intresserad av att 
vara med och jobba? Hör i såna fall av dig till valberedningen 
(valberedningen@molnflygaren.se)  

 

Motioner för förbättring 
Är det något du stör dig på? Något du vill ska genomföras? Har du en 
lösning? Gemensam snickarbod.. gräva ner garagen.. bygga bastu i 
undercentralen.. plantera vindruvor på taken... 
Skicka ditt förslag till styrelsen@molnflygaren.se eller på ett papper 
till kontoret TV190. Senast 30 september ska de vara inlämnade.  

 


