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Vår eller vinter?  

Precis när man trodde våren kommit för att stanna så kom vintern. 
Hoppas ni kunnat njuta av vintern trots att det kliar i fingrarna för att få 
sätta fart med vårarbetet. Observera att städdagen flyttats till 13 april 
och som vanligt grillar alla som vill efteråt. Tredje gången gillt och då är 
det per definition en tradition!   
 
 
Dax att söka sommarjobb är det oxå. I år är det Stig 
och Naida Mattson (mark- och materialansvariga) som 
kommer att vara arbetsledare. Se mer info på andra 
sidan.  
 
Molnflygaren är med i en värmetävling som Fortum 
arrangerar. Vinnarna kommer att presenteras vid 
Fortums årliga klimatseminarium den 22 april. Vi 
håller tummarna! Vänd på bladet så står det mer.  
 
Som du säkert märkt var det ett tag sen Molnflygaren 
kom ut. För att hushålla med miljö, tid och pengar så 
har vi istället valt att använda webbsidan i så stor utsträckning som möjligt. 
Tanken är att vi i framtiden skickar ut sammanställningar av de mest intressanta 
nyheterna, men efter behov. Självklart kommer akuta händelser gå ut som vanligt i 
brevlådan. Men kom ihåg: Senaste nytt hittar du alltid på www.molnflygaren.se. 
 
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 
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Susningar i samfälligheten 

 

Sommarjobb 
Molnflygaren söker i år 4 stycken driftiga, ambitiösa sommarjobbare som 
under 4 dagar ska ta hand om föreningens gememsamma grönområden. Vi 
ser gärna att du är mellan 14 och 17 år men styrelsen kommer beakta alla 
ansökningar. Ersättning: 2 000kr (räcker till en hel del glass). 
Skicka din ansökan till kontoret, TV 190 märkt "Sommarjobb" eller maila 
till styrelsen@molnflygaren.se. Vi ser fram emot din ansökan! 

 

Skräpigt 
Som alltid så blir det lite extra skräpigt på våren. Enklast är om vi alla hjälps 
åt att plocka upp det vi ser inom området så att det ser rent och fint ut.  

 

Per Adolfsson, vår hustomte, har flyttat 
Som säkert många medlemmar hört så har Per Adolfsson och hans fru Ulla 
flyttat, efter 22 år i Molnflygaren. 
Per har genom åren givit medlemmarna god service och bytt ett oändligt 
antal lampor i föreningen. Förutom styrelsearbetet har Per ingått i 
Parkeringsgruppen, Vattengruppen, Bredbandsgruppen med flera. Vidare 
har han delat ut mycket information. Hantverks- el- och VVS-arbeten har 
också avklarats. Styrelsen framför ett stort tack för alla år, men räknar med 
många återbesök. Molnflygaren skulle inte vara som den är idag utan 
eldsjälar som Per och Ulla. Ni är alltid välkomna hit igen! 

 

Lås 
Det börjar bli dax att byta lås för många tror vi i styrelsen och håller på att 
se över möjligheten för att göra en gemensam upphandling i någon form. 
Vi hoppas kunna återkomma längre fram med något erbjudande som man 
kan välja att nappa på, eller stå över om man så vill. 

 

Städdag 
Städdagen går av stapeln 13 april. Vid 10-tiden samlas varje etapp. Vid 12-
13 tänder vi grillarna i Helikopterparken. Ta med det du vill grilla!  

 

 

Sopsugen 
Skarpnäcks sopsugssamfällighet, som vi ingår i, består idag av 17 
medlemmar. BODAB (de som har ansvar för drift, skötsel och underhåll) 
har informerat medlemmarna i sopsugssamfälligheten att sopmängderna har 
ökat de senaste åren med ca 67 kg/lägenhet/radhus. Elförbrukningen har 
också ökat med ca 86.000 kWh. Under verksamhetsåret 2007 uppgick 
underhåll och reparationer till ca 450.000 kronor.  
Styrelsen vill med denna information på nytt påpeka vikten av att vi alla 
hjälps åt att källsortera våra sopor så att inte allt slängs i våra nedkast. 

 

Värmetävling 
Molnflygaren har följande text om tävlingen placerad på branschnyheter.se 
som skriver om ämnen som dessa: 
”Vi tror att Värmetävlingen är ett bra sätt att mäta energieffektivitet på, både mellan 
deltagarna samt med oss själva över tiden. Vår förening består av många eldsjälar som 
satsar hårt för att vinna tävlingen. Från styrelsens sida är dock det långsiktiga målet en 
beteendeförändring bland våra hundratals medlemmar. Då kan vi göra skillnad, säger 
Magnus Brodén, som tillsammans med sin bostadsförening Molnflygaren deltar i årets 
tävling.” 
Förra årets vinnare sparade in 13% på sin energianvändning. Molnflygarens 
besparing ligger idag på ca 15%.  

 


