
 
 

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

God Jul & Gott Nytt År!  
Den mörkaste tiden på året är här, men området lyser upp av all 
julbelysning och all den vita snön vi fått senaste tiden. Det var längesen 
chanserna för en vit jul var så goda. Dessutom så vänder det mot ljusare 
tider nu!  
 
Styrelsen har förändrats, några har lämnat och 
några har tillkommit. Alltid roligt med nya 
personer som vill engagera sig i vår samfällighet en 
period. Nedan ser du vilka styrelsen består av 
under detta verksamhetsår.  
 
Nu när snön fallit har det plogats flera gånger i 
området. Är det något som kan förbättras så 
informera styrelsen som sen har kontakt med 
Niklasson som sköter snöröjningen i området.  
 
 

 
Kom ihåg: Senaste nytt hittar du alltid på www.molnflygaren.se. 
 
/Styrelsen 
Barry Andersson (ordförande) Tomas Rothlin (kassör) 

Anders Fridh (sekreterare Lasse Brodén (ledamot) 

Susanne Harelius (ledamot) Agnes-Maria Brenner (suppleant) 

Naida Mattsson (suppleant) Spiros Lykakis (suppleant) 

 
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) 
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24 



Susningar i samfälligheten 

       

Släck ljusen! 
Så här års är det många som tänder ljus, men det är oxå den tid på året då 
flest bränder inträffar. Kom ihåg att släcka ljusen när du lämnar rummet.  
Ha alltid brandvarnare – som fungerar, brandfilt och brandsläckare i 
hemmet ifall olyckan ändå är framme.  

 

Du som ska flytta eller är nyinflyttad 
Kontrollera att blanketten för anmälan av ny medlem har lämnats till 
styrelsens brevlåda på TV 190. Då får rätt person räkningar och 
information. Blanketten hittar du på www.molnflygaren.se, och i 
anvisningarna.  

 

Städlista i miljöstugor 
Vi gör som McDonalds, vi inför städlistor i miljöstugorna. Detta så att alla 
ser att det faktiskt finns de som städar och fixar.  

 

El i garagen 
Timern till motorvärmaruttaget i garaget ska felanmälas, om den inte 
fungerar som det ska. Att på eget bevåg ändra eller koppla förbi timern, så 
elen står på hela hela tiden är ej tillåtet. 
 

 

Låna saker 
Som de flesta känner till har samfälligheten saker att låna för medlemmar. 
En fullständig förteckning finns numera på hemsidan, och i anvisningarna 
listas de största sakerna. Vill du låna, kontakta mark- och materialansvariga. 
Viktigt är dock att alla lämnar tillbaka sakerna så att de inte kommer på 
villovägar, eller att mark- och materialansvariga behöver leta efter saker, 
eller påminna. 

 

Garageförteckning 
Många har lämnat in garagelappen som kom med i utskicket i juni. 
Kanonbra! Dock saknar vi fortfarande 51 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.  

 

Hemsidan 
Hemsidan får återigen ett lyft och det är klart någon gång kring årsskiftet. 
Den här gången mest för att underlätta för de som skriver nyheter. Vill du 
vara med och förbättra hemsidan? Kontakta 
hemsidegruppen@molnflygaren.se. 

 

Säck till skräp 
Tillsammans med detta blad har du fått en blå sopsäck. Meningen är att 
allt julskräp (ej vanliga hushållssopor givetvis) läggs i den och så knyter 
man och ställer den i miljöstugorna. Detta för att minimera risken för 
överfulla kärl.  

 
 
 


