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

 

Nytt år i Molnflygaren! 
 

Höstens städdag, årsstämman och vinterns första snö har passerat.  Den 
nya styrelsen har haft sitt första sammanträde och förutom de praktiska 
frågorna togs det tid att lyfta blicken och diskutera hur vår samfällighet 
kan se ut om 10, 15 år.  Hur kommer Skarpnäck att utvecklas?  Vi vill 
vara med i utvecklingen, gärna steget före.  På årsstämman fick vi frågan 
om hur vi vill bo, hur mycket vi är villiga att betala, påverka och engagera 
oss för att Molnflygaren skall fortsätta utvecklas. Vi i styrelsen är alla 
överens om att vi vill fortsätta göra Molnflygaren till det mest 
attraktiva boendet!!   Vi utmanar er att alla hänga med! 
 
Ett sätt att engagera sig i samfälligheten är att vara 
etapprepresentant. Varje hushåll ska turas om att vara 
representant för sin etapp. Ansvaret ska rotera varje år 
i etappen.  Kalenderårsvis är man representant. Ta 
chansen att bidra i samfällighetens arbete på ditt eget 
sätt som etapprepresentant!!  Läs mer i anvisningarna 
som delades ut i början av året eller på hemsidan.  
 

Viktig information i anvisningarna/på 
hemsidan angående varje medlems ansvar för extra sandning framför husen och 
vårt avtal med entreprenören.  Läs mer om detta på nästa sida.  
 
Som vanligt, kom ihåg att höra av er till oss med era tankar och idéer på 
styrelsen@molnflygaren.se och glöm inte reflexen i vintermörkret!!! 

 
/Styrelsen 

 
Molnflygarens Samfällighetsförening  
Tätorpsvägen 190  
128 31 Skarpnäck 
 

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

 

Kalendarium 
 

 

Hemsidagruppen träffas 

kl 19 i träfflokalen 

Skarpnäcks gårds väg 

85. Kom gärna med!!! 
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Susningar i samfälligheten 

 

Snöröjning och skottning!   
Kort sagt har vi snöröjning och sandning vid 5 cm snöfall.  
Röjningen sker med 120 cm bred plog.  Det som inte röjs bort 
med plog ska medlemmarna avlägsna själva och sanda extra.  En 
meter från garage- och förrådsbyggnader ansvarar medlemmarna 
själva för att hålla rent och sandat.  12 halksandlådor finns på 
vårt område.  Årets första snö och minusgrader gjorde vårt 
område till en livsfara!  Extra plogning bedömdes inte nödvändig 
inför förväntade plusgrader.  Tack till alla som har tagit sitt 
ansvar och röjt/sandat utanför husen!  

 

Den försenade autogirodragningen den 16 november gick i stort 
sett bra. De medlemmar där det är problem kommer att 
kontaktas av kassören. Nästa dragning beräknas tyvärr också bli 
något försenad, det vill säga: den blir några dagar in i december.  
Hör av er till kassor@molnflygaren.se eller ring 070-346 3640 
om ni har frågor rörande kassörens ansvarsområde. 

 

Föreningslokal 
För att föreningslokalen ska fortsätta att vara kostnadsfri krävs 
det att varje medlem städar ordentligt och anmäler ev. problem 
eller förslag på förbättringar till de lokalansvariga.  Tveka inte att 
höra av dig till trafflokalansvarig@molnflygaren.se eller ring 073-
661 88 22. 

 

Arbetet med 3 hål i väggen fortskrider och beräknas vara 
färdigt inom kort.  Flera medlemmar har redan tecknat sig för 
Com  Hems digital TV-tjänster och de uppges fungera 
tillfredställande!   

 

December 6, kl 19 träffas hemsidegruppen för att diskutera 
vidareutvecklingen av hemsidan. Kom gärna och var med just 
denna gång eller anmäl er till gruppen. Vi behöver veta vad 
medlemmarna önskar sig av hemsidan. Eller skicka dina 
förslag/funderingar till hemsidan@molnflygaren.se. Säg gärna till 
att du kommer så finns det fika!            www.molnflygaren.se 
Glöm inte att besöka hemsidan, som uppdateras hela tiden! 

 

 Arbetet med undercentralen fortsätter.  Vi har skrivit under ett 
avtal med SOS Alarm ang. inkommande larm om det uppstår 
problem med vår undercentral.  Inställningar finslipas.  Snart 
kopplas systemet till SMHI för att kunna justera för kommande 
väderväxling och därmed minska ”topparna” som slösar energi.  

 

Sopor och råttor! 
Vi har ett utmärkt sätt att göra oss av med hushållssopor, men 
ibland blir det stopp i nedkasten.  DÅ ska man gå med sin påse 
till närmaste MILJÖSTATION!!!!  Lägg inga påsar utomhus 
där djuren kommer åt dem! 

 


