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Hösten närmar sig! 
 

Höst innebär årstämma i föreningen. Har du idéer om vad vi kan 
göra i föreningen och inom området, tveka inte att lämna in en 
motion. OBS! Senast 30 september ska dessa vara styrelsen 
tillhanda!  
 
Sommaren har varit fylld av aktiviteter i 
området. Vi har för första gången haft 
sommarejobbare. En ny hemsida håller på 
att tas fram för föreningen och vi har även 
bytt ut undercentralen. 
 
Boka in 21 och 25 oktober, städdag och 
stämma. Precis som på städdagen i våras 
kommer vi att tända grillar men i höst håller 
vi till vid vaktborgen/blå lusthuset. 
 
Hösten kommer att fyllas med aktiviteter som tex underhåll av vårt befintliga 
kabel-TV-nät. Det innebär att vi då har en ny kanal i utbudet, nämligen TV4+, 
en kanal som vi sett via enkäten i juni att många önskat sig. Kanalutbudet 
förändras något 1 september, mer information finns på Com Hems hemsida. 
Ny hemsida för Molnflygaren kommer att lanseras där vi hoppas kunna 
tillföra mer funktionalitet allt eftersom – hör av dig till styrelsen om du vill 
vara med och påverka.  
 
Glöm inte bort att koden till miljöstugorna är bytt och numera är XXXX. När 
det är stopp i sopsugen, så är det dit soporna ska (se nedan).  
 
Som vanligt, kom ihåg att höra av er till oss med era tankar och idéer på 
styrelsen@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 
 

 
Styrelsesammanträde 
 
OBS!Sista datum för 
motioner till året 
stämma 
 
Styrelsesammanträde 
Höstens städdag 
Årsstämma 

September 

11 
 
30 
 
 
Oktober 
2 
21 
25 



Susningar i samfälligheten 

 

Sommarjobb 
I slutet av juli slet fyra av våra ungdomar med att rensa ogräs 
och gjorde en mycket bra insats. Utvärdering av projektet 
pågår och mer information kommer på stämman. 

 

Arbetet med ekonomin fortlöper 
Nästa avisering kommer att göras av Wällstedts. Detta innebär 
ett nytt utseende på fakturorna. Alla bör kontrollera att 
uppgifterna på avierna är korrekta. Om inte, kontakta 
styrelsen.  
 

 

Uppfräschning av samfällighetslokalen! 
Lokalen är som ny igen! Bra jobbat Stig och Naida Mattsson. 
även nya bord till utlåning finns. Som vanligt är det 
lokalansvariga du hör av dig till angående lån av lokal (info om 
dessa finns i anvisningarna).  

 

Lusthuset 
Även Lusthuset vid Vaktborgen har fått en omgång färg och 
ser nu mycket trevligare ut. Stort TACK till er som målat!  

 

Underhåll av befintligt nät med Com Hem 
I september drar Com Hem igång med underhåll av vårt 
kabel-TV-nät. 15 oktober ska det dels vara möjligt att se TV4+ 
och dels att teckna enskilda avtal med dem för bredband, IP-
telefoni etc. Mer information kommer.  

 

www.molnflygaren.se 
Ny hemsida är under uppbyggnad. Är du intresserad av att 
vara med och påverka så hör av dig till 
styrelsen@molnflygaren.se  

 

Lufta elementen 
Alla bör lufta elementen nu när arbetet i undercentralen är 
slutfört. Det gäller samtliga element i fastigheten. 
Elementnyckel finns att köpa på Clas Ohlson, artikelnr 30-
8054. Pris 68:-  

 

Stopp i sopsug 
När det är stopp i sopsugen är det miljöstugornas kärl för 
grovsopor som gäller. Ställs soppåsar vid sopsugen är risken 
stor att de lockar till sig skadedjur. 

 

Gräsklippare 

Det finns numera en motorgräsklippare att låna inom 
samfälligheten. Hör av dig till någon i styrelsen om du vill låna 
den. 

 


