
 

 

 
 

Mars 2011     Information & nyheter för medlemmar.     Ansvarig utgivare: Styrelsen 
 

Vintern håller i sig 

Vintern håller i sig trots de kortare perioderna med mildare väder. Det 
har märkts på på vägarna i vårt område, oväxlingen mellan slask och kallt 
vilket gör att det lätt blir halkigt. Tänk på att vår entreprenör sandar de 
stora stråken. En halvmeter från din tomt är det du som har ansvaret så 
tänk t ex på brevbäraren och sanda. Samtidigt blir det ljusare och ljusare 
och det får oss drömma om våren även om den känns fortfarande lite 
avlägsen. 
 
Vi har fått mycket problem med belyssningen i 
vårat område senaste tiden. Problemen orsakades 
av någon sorts kortslutning i kombination med 
snön men allting är nu åtgärdat.  
 
Även om sommaren känns avlägsen så söker 
samfälligheten som vanligt driftiga och amitiösa 
sommarjobbare som under två tillfällen ska ta hand 
om våra grönområden. Se andra sidan för mer 
information kring vad som gäller i år.  

 
Ser ni något som kan förbättras eller har ni ideér för ökad trivsel i området så hör 
av er till styrelsen (styrelsen@molnflygaren.se) eller diskutera det i den nya 
facebookgruppen. Senaste nytt hittar ni alltid på www.molnflygaren.se. 
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Susningar i samfälligheten 

       

Nya högtalare i träfflokalen 
Nya högtalare till träfflokalens musikanläggning inhandlades! Alla 
medlemmar har tillgång till lokalen. Den kostar 100 kr att hyra 
(depositionsavgiften är 600 kr varav du får tillbaka 500 kr). 
Träfflokalen som är på ca 60 kvadratmeter har ett pentry med 
spis, mikrovågsugn, kyl och diskmaskin och en toalett. Pentryt 
har porslin och bestick samt bord och stolar. 
Kontakta Stig och Naida som är lokalansvariga för att boka! 

 

Vattenavläsning 
Andra helgen i mars, 12-13, är det dax igen för den årliga 
vattenavläsningen. Etapprepresentanten kommer förbi och läser 
av hur mycket varm- och kallvatten du har gjort av med sen förra 
avläsningen. Avräkningen sker på juliavin. Alla får en avi i början 
av juni där det framgår om man får tillbaka eller skall betala in 
pengar. 

 

TV11 ersätter TV400 
TV11 ersätter TV400 som upphör. Kanalen frivisas mellan 19 
januari och 31 mars och alla Comhem-abonnenter kan titta på 
den. TV11 ”hamnar” på kanalplats 14 om du gör en automatiskt 
kanalsöking. För mer information besök: www.elva.tv 

 

Värmeväxlare 
Det blir snart dax att ta ut värmeväxlaren. I sammband med det 
rekommenderas att man byter de 2 filter som finns. Filter finns att 
köpa hos mark- och materialansvariga Stig och Naida. 
 

 

Läs styrelseprotokoll! 
Vill ni veta vad som diskuteras i styrelsemöten och vara 100% 
uppdaterad om de pågående aktiviteterna i vårat område? Det är 
bara att läsa styrelseprotokollen som läggs ut i hemsidan! 
 

 

Sommarjobb 
Två tillfällen á fyra dagar, vecka 24 och vecka 32. Våra mark- och 
materialansvariga kommer att vara med och arbetsleda. Vi ser 
gärna att du är mellan 14 och 17 år men styrelsen kommer beakta 
alla ansökningar.Vi söker upp till 8 personer. 
Lön: 500 kr/dag (före skatt) 
Ansökan senast:: 1 maj 
Lämna din ansökan i brevlådan på TV190 eller mejla den till 
styrelsen@molnflygaren.se.  

 

Städdag 
Städdagen närmar sig. Vi hoppas på mer deltagande än i höstas!  
Ett extrablad med allt man bör veta kring städdagen kommer ut 
veckan innan det blir dax! 

 


