
 
September 2007     Information & nyheter för medlemmar.     Ansvarig utgivare: Styrelsen 

 

Ny hemsida! 
 

Idag har www.molnflygaren.se fått ny hemsida med nytt utseende 
och nya funktioner! Vad tycker du? Låt oss få veta, så att vi kan 
förbättra. Hör av dig till hemsidan@molnflygaren.se. Glöm 
förresten inte att idag söndag är sista dagen för att lämna in 
motioner till årets stämma!  
  
 
Nästan all information som fanns på gamla 
hemsidan har flyttats över, men den har 
lagts upp på ett annat sätt. Vi hoppas kunna 
fylla på sidorna med mer information och 
fler bilder under hösten, samtidigt som vi 
kommer att lägga upp nyheter kontinuerligt.    
 
Vi planerar även att under hösten lägga till 
ny funktionalitet och om du har idéer och 
förslag så hör av dig!  
 
Är informationen bristfällig eller felaktig, låt oss få veta det. Har du 
förbättringsförslag? Vill du vara med och jobba med hemsidan? Tveka inte att 
höra av dig till hemsidan@molnflygaren.se.   
 
Har du inte tillgång till internet hemma, men vill ändå kika på hemsidan? Hör 
av dig till någon i styrelsen.  
 
Tänk på att detta är samfällighetens hemsida, alltså är alla synpunkter och 
jobbinsatser viktiga och välkomna!  

 
/Styrelsen och hemsidegruppen 

 
Molnflygarens Samfällighetsförening  
Tätorpsvägen 190  
128 31 Skarpnäck 
 

Telefon kontor: 08-604 22 15 
E-post: styrelsen@molnflygaren.se 
Hemsida: www.molnflygaren.se 

 

 

Kalendarium 
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 Susningar för hemsidan 

 

Protokoll 
Alla protokoll från styrelsemöten ligger upplagda och kommer 
kontinuerligt att läggas upp allteftersom, så att alla kan följa 
det som händer i styrelsen. Även stämmoprotokoll kommer 
du att hitta här. Ser du ett behov av att lägga upp gamla 
protokoll? Hör av dig till hemsidan@molnflygaren.se! 

 

Kalender 
För att hålla dig uppdaterad om när saker händer så har vi en 
kalender. Det finns några olika kategorier så att man kan se 
vad det gäller. Hittills har vi valt att lägga upp.  

• Allmänt 
• Styrelsen 
• Samfälligheten 
• www.molnflygaren.se 

Du som medlem kan lägga upp händelser, men någon med 
behörighet måste godkänna den före det syns. Vi ser gärna att 
man lägger in händelser i närområdet som man tror kan 
intressera fler medlemmar.  

 

Arkiv 
Vi kommer att bygga upp ett arkiv med bilder, gärna 
tillsammans med berättelser av er medlemmar från olika tider 
inom samfälligheten. Gärna från byggtiden givetvis! Vill du 
medverka på något sätt? Hör av dig!  

 

Nyheter 
Läs de senaste nyheterna från samfälligheten. Har du något 
som fler inom området bör få reda på? Hör av dig till oss, så 
lägger vi upp nyheten. Eller vill du vara med och skriva själv? 

 

RSS 
För att ha koll på vad som händer på hemsidan, utan att aktivt 
gå dit hela tiden så finns det något som kallas RSS. Läs mer på 
hemsidan om hur detta fungerar.  

 

Frågor o svar 
Här kan du hitta svar på vanliga frågor. Hör gärna av dig till 
hemsidan@molnflygaren.se med förslag på frågor och svar! 

 

Aktuell fråga? 
Här lägger vi ut en fråga med svarsalternativ som ni besökare 
kan svara på. Här kan man enkelt se vad folk tycker i olika 
frågor i samfälligheten. Är det något som du tycker vore roligt 
att veta – hör av dig till oss på hemsidan@molnflygaren.se? 

 

  


