
 
 

September 2010     Information & nyheter för medlemmar.     Ansvarig utgivare: Styrelsen 

 

Höst med stämma!  
Så kom hösten med regn och rusk, men även en del fina dagar. Vi hade 
enorm tur med vädret 21 och 22 augusti då vi målade våra garage. 
Styrelsen vill tacka alla de som ställde upp och målade. Det gick undan 
och vi hann måla mer än planerat. Nu 
hoppas vi det räcker för många år framöver.   
 
På lördagkvällen var uppslutningen god för 
kräftsiva och många tyckte att det här borde vi 
göra oftare. På söndagen blev det spontan frukost i 
lokalen på överblivet bröd och annat som folk 
hade med sig. Sen blev det en målningsvända till 
och även där ställde folk upp. Helt suveränt! 
En andra vända av sommarjobbare i området 
genomfördes i augusit och nu märks det verkligen 
att vi sköter om vårt område för allt som var 
planerat att göras gjordes även här, och lite till.  
 
16 oktober är det tid för höstens städdag. Som vanligt är det korvgrillning i 
helikopterparken kl 13:00. Har du förslag på hur vi kan förbättra den aktiviteten? 
Hör i såna fall av dig till styrelsen med förslag! 
 
Stämman är 28 oktober i Skarpnäcks kyrka (som förra året), Skarpnäcks allé 31 
19:00. Kaffe och bulle serveras från 18:30. Du kommer väl! Du vet väl att du har t 
o m 30 september att lämna in motioner.  

 
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 dag för motioner 
 
Styrelsesammanträde 
Möte med 
etapprepresentanter 
Höstens städdag 
Årsstämma 
 
Styrelsesammanträde 
 
Styrelsesammanträde 
 

September 

30 

Oktober 

5 

7 

 

16 

28 

November 

8 

December 

7 



 

Susningar i samfälligheten 

 

Sitta i styrelsen 
På stämman i oktober är det omval för ett flertal poster. Hör av dig om du 
vill engagera dig i styrelsen.  

 

Containrar 
På städdagen har vi som vanligt två containrar i området. Det är viktigt att 
tänka på att packa ordentligt i dem och inte slänga ner luftiga saker så som 
stora grenar utan klipp ner dem först. Då får vi plats med mycket mer, och 
Stig (eller andra) behöver inte rensa upp.  

 

Luftning av element 
Då vi haft vattenläcka i vårt område så har det förts diskussion med 
rörmokare om att vi borde ha fasta datum för luftning av element. 
Förslaget är att detta görs på städdagen.  

 

Garageförteckning 
Vi fick in många garage tillsammans med enkäten om isbildning. 

Kanonbra! Dock saknar vi fortfarande 27 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 
Många besökare på hemsidan. Vi vill givetvis veta vad ni vill se på 
hemsidan. Vilken typ av nyheter är ni intresserade av att läsa?  
Har du synpunkter eller vill du vara med och förbättra hemsidan? 
Kontakta hemsidegruppen@molnflygaren.se. 

 

Inga högtalare i lokalen 
Efter att högtalarna återigen gått sönder i samfällighetslokalen har styrelsen 
nu beslutat att inte längre stå för högtalare. Väldigt tråkigt att det blir så 
här, men det fungerar inte i längden att hela tiden laga.  
Vill du lyssna på musik så får du numera ta med dig högtalare.  

 

Motioner senast 30 september 
Det börjar närma sig årsstämma i samfälligheten och således är det hög tid 
att lämna in motioner – alltså förslag på förbättringar ni tycker vi borde 
göra i området. Senast 30 september ska de ha kommit in till styrelsen, via 
mejl eller i lådan på TV 190.   

 

Vattenläcka 
Felsökningen har fortsatt och är nu lokaliserad till den slinga som går till 
Statarlängan. Vidare undersökning pågår och vi tror inte att vattnet för 
värme kommer att behöva slås av mer för övriga området.   

 

Anvisningarna utskrivna 
På hemsidan pågår en röstning kring att få anvisningarna i brevlådan eller 
om det räcker att ha dem på hemsidan. I skrivande stund är det 11–10. 
Lösningen på detta är att de som INTE vill ha anvisningarna i lådan i 
fortsättningen använder bifogad svarspapper. De som vill ha den behöver 
inte göra något alls utan vid årskiftet kommer den som vanligt i din låda.  

 
 


