
 
 

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

Hösten på väg!  
Hösten är på väg och sommaren på väg bort även om sommaren stannat 
länge i år. Hoppas ni hunnit njuta! Det är en del som ska göras i ett sånt 
här område på hösten. Städdagen är även denna gång på en lördag, 17 
oktober. Stämman 22 oktober, notera ny lokal (Skarpnäckskyrkan på 
Skarpnäcks Allé 31). Har du förslag på förbättringar vi kan göra så har 
du till 30 september på dig att lämna in en motion om detta – via mejl 
eller i lådan på TV 190.  
 
Vi får ofta kommentarer om hur fint vårt omräde 
är när någon hälsar på. Mycket roligt! Det märks 
att många bryr sig och fixar i både den egna 
täppan men också på gemensamma ytor. För trots 
att vi nu för tredje året i rad har ungdomar som 
sommarjobbar med skötsel av området behövs 
allas insats. Ta gärna en titt i området inför 
städdagen och kom med förslag till din 
etapprepresentant och glöm inte att komma och 
grilla korv i Helikopterparken efteråt!     

 
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) 
 
Sista dagen för 
motioner 
 
Styrelsesammanträde 
Möte med 
etapprepresentanter 
Höstens städdag (OBS 
lördag!) 
Årsstämma 

September 

30 

 
Oktober 

1 

8 

 

17 

 

22 



Susningar i samfälligheten 

      

 

Ny lokal för årliga stämman 
22 oktober är det dax för samfällighetens årliga stämma. Notera dock att 
vi i år är i ny lokal, nämligen Skarpnäckskyrkan, Skarpnäcks Allé 31. Nytt 
för i år är oxå att det bjuds på kaffe och bulle. Själva stämman börjar 
19:00, och kaffet serveras från 18:30. Kallelse kommer i din brevlåda i 
början av oktober. Välkommen!  

 

Städdag 
Det närmar sig höstens städdag som även i höst infaller på en lördag, 17 
oktober. Containrar är beställda som vanligt och vi fortsätter traditionen 
med korvgrillning i helikopterparken från kl 13. Ta med det du vill 
grilla!  

 

Frågor kring besiktningen 
3 september var besiktningsmannen från Anticimex här för att besvara 
frågor kring besiktningen av våra grunder i våras och de fuktmätare som 
då monterades. De som ansvarar för fuktmätarna fick inbjudan och 
minnesanteckningar från mötet finns på hemsidan. Det är dock ni som 
fastighetsägare som ansvarar för eventuella åtgärder som ska göras. Har 
du frågor kring detta eller vill köpa fler fuktmätare kontakta Anticimex – 
Christoffer Appleton på 0708-190073. 

 

Sopor 
På förekommen anledning så vill vi påminna om att sopor i sopsugen 
alltid ska vara i påse och inte löst. Vi har haft ett antal stopp som berott 
på lösa sopor.  
 

 

Flex Sports Club 
Flex Sports Club i Skarpnäck erbjuder medlemmar i vår samfällighet en 
extra gratis träningsmånad i samband med sitt hösterbjudande. Säg 
bara att du bor i Molnflygaren. Skulle det uppstå några frågetecken så hör 
av dig till flex@molnflygaren.se.  
 

 

Garageförteckning 
Många har lämnat in garagelappen som kom med i utskicket i juni. 
Kanonbra! Dock saknar vi fortfarande 62 stycken och det är bra om ni 
som glömt lämna in gör det snarast. Vi behöver veta er adress och 
numret på garaget. Lämna en lapp i brevlådan på TV190 eller mejla 
informationen till styrelsen@molnflygaren.se.  

 

Engagera dig! 
Valberedningen hälsar att det finns plats för minst en person bland de 
fuktioner vi har 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 din motion till styrelsen@molnflygaren.se eller på ett papper 
till kontoret TV190. Senast 30 september ska de vara inlämnade.  

 
 
 


