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

 

Tänt var det här! 
 

Den mysiga årstiden har kommit, med glögg, pepparkakor och tända 
ljus. Det är bara att frossa i hur bra den här årstiden faktiskt kan vara. Vi 
hoppas såklart på en vit jul så att vi alla får lite motion med snöskottning 
och sandning, men framför allt att vi kan ut och njuta av naturen vi bor 
vid.  
 

 
GOD JUL 

& 
GOTT NYTT ÅR 

 
 
2007 har varit ett händelserikt år i samfälligheten med 3-hål-i-väggen, Wällstedts, 
förbättrad undercentral, gemensam korvgrillning på städdagarna och ny hemsida. 
Vill du vara med och göra 2008 lika händelserikt? Hör av dig till styrelsen! 
 
 
 
Som vanligt, kom ihåg att höra av er till oss med era tankar och idéer på 
styrelsen@molnflygaren.se och glöm inte att släcka ljusen när du går ut!!! 

 
/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 

 

Etapprepresentantträff 

med styrelsen 

 

Styrelsesammanträde 

 

Vårens städdag 

Januari 

15 

 

17 

 

Februari 

12 

April 

20 



Susningar i samfälligheten 

 

www.molnflygaren.se 
Svara på aktuell fråga, se besöksstatistik, läs senaste 
styrelseprotokollen eller läs om något annat som hänt i området. 
Har du synpunkter på hemsidan? Hör av dig till 
hemsidan@molnflygaren.se. Kom ihåg att det är samfällighetens 
sida så dina synpunkter är viktiga! 

 

Nu är det möjligt att beställa tjänster vi från Com Hem via våra 
nya 3 hål i väggen. Om du mot förmodan har problem är det 
Com Hem som ska kontaktas, inte styrelsen.    

 

Glöm inte att släcka ljusen! 

 

Om ni kastar julgranen i miljöstugorna; klipp av grenarna med 
en sekatör. Då behöver behållarna inte bli överfyllda. 

 

Använd gärna den bifogade sopsäcken för julklappspapper. 
Det går bra att ställa säckar i gångarna i miljöstugorna. 

 

Nu verkar allt fungera med autogirobetalningarna. Kommande 
dragning blir den 31/12-2007 och fortsättningsvis blir det den 
28:e varje månad.  
Avier för autogiro och kvartalsbetalarna delas ut tillsammans 
med detta utskick. 

 

Tänk på att när du slänger din dator bland teknikskrotet så bör 
du se till att hårddisken inte längre går att använda. Annars kan 
någon teoretiskt sett faktiskt ta den och hitta all den information 
(användarnamn, kontonr etc) som fanns på den – även om du 
raderat informationen.  

 


