
 

 

 
 

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

Julen är här igen!  
Nu är det återigen dags att fira den underbara och mysiga jultiden med familjen och 
vänner! Området lyser upp av all julbelysning och all den vita snön vi fått senaste 
tiden. För andra året i rad är chanserna för en vit jul mycket goda. Glöm inte att 
hålla koll på andras hem om de åker bort över jul. 
Om du själv åker bort så bör du lämna extranycklar 
hos någon granne.  
 
Styrelsen förnyades efter stämman 28 oktober. 
Nedan ser ni vilka styrelsen består av. Det finns en 
vakant suppleantplats, så hör av dig till 
valberedningen om du eller någon du känner är 
intresserad! På stämman förekom det också heta 
diskussioner angående styrelsens förslag om 
värmemätare. Engagemanget i frågan är stort och 
ämnet kommer definitivt att tas upp även i 
framtiden. Ser ni något som kan förbättras hör av 
er till oss med era tankar och idéer. 
 GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR ÖNSKAR STYRELSEN! 

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

Anders Fridh (sekreterare Lasse Brodén (ledamot) 

Spiros Lykakis (ledamot) Elis Brenner (suppleant) 

Naida Mattsson (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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lördag!) 
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Susningar i samfälligheten 

       

Glöm inte att släcka ljusen! 
  

 

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.  

 

 

 

 

Nya etapprepresentanter 
Från och med första januari är det dags för nya representanter från 
etapperna. En aktuell lista finns på vår hemsida. Ett informationsmöte är 
planerat i träfflokalen, måndagen den 20 januari.  

 

Höststädningen 
Städdagen 16 Oktober har inte gått så bra den här gången enligt många 
boende. Det var väldigt lite folk ute och många ägnade sig åt att städa i 
sina egna tomter istället för de allmänna ytorna..Vi hoppas på 
mer deltagande och bättre organiserat arbete nästa gång! 

 

Filter till värmeväxlaren 
För den som behöver nya filter till Ventex (ventilationsaggregatet), så kan 
de köpas ut hos Stig och Naida Mattsson (SGV35). 
För mer info om hur dessa ska placeras i fläkten se hemsidan och vårt 
dokument skötselanvisning för Ventex 200k 

 

 Om ni kastar julgranen i miljöstugorna, klipp av grenarna med en 
sekatör. Då blir inte behållarna överfyllda. 

 

Hemsidan – Anvisningarna 2011 - Avgiftshöjning 
Hemsidan förbättras kontinuerligt. Läs senaste protokollen, svara på 
aktuella frågor eller läs om något annat som hänt i området. Vill du 
förbättra hemsidan? Kontakta hemsidegruppen@molnflygaren.se. 
Anvisningna 2011 ska delas ut mitten på Januari. OBS! Om du INTE 
vill ha anvisningarna i pappersform i brevlådan, maila styrelsen! 
OBS!Medlemsavgiften är höjd till 2.000:- från 1/1-2011 enligt 
stämmobeslut 

 

Vi är med i Fortums värmetävling! 
Syftet är att spara på energi, minska våra kostnader och gynna miljön. 
Tävlingen startar 1/1 2011. Vi får kostnadsfria erbjudanden under 
tiden: alla medlemmar får gå på Skansens julmarknad under 
lördagar och söndagar i advent! Fortum bjuder på inträde, 
smakupplevelser och en julklapp. För inträdesbiljett, uppge namnet på 
samfälligheten för Fortums entrévärdar vid Skansens huvudentré. 

 

Ingen säck till skräp i år. 
P.g.a. säckarna som delades ut inte användes som det var tänkt så 
kommer inte några säckar delas ut i år. Glöm inte att återvinna allt 
julskräp i miljöstugorna! Detta för att minimera risken för överfulla 
kärl.  



 

 

 
 
 


