
 
Maj 2008     Information & nyheter för medlemmar.     Ansvarig utgivare: Styrelsen 

 

Sommaren kommer!  
Vattenavräkningen är klar och tillsammans med detta blad kommer 
informationen om ditt hushåll. Den summa som framgår kommer 
antingen att läggas på eller dras av vid medlemsavgiftsbetalningen med 
förfallodag sista juni. Har du frågor kring detta så kontakta vår kassör.  
 
Städdagen lockade ut många ur husen, trots vädret. KUL! Sopningen var inte så 
populär har vi fått höra så nästa vår blir det Niklasson igen som får göra det. Roligt 
att några vågade trotsa regnet och kom och grillade. Snart är det sommar och 
semester, glöm inte bort att be grannarna hålla extra koll när ni är borta. Men 
framför allt så kom ihåg att njuta av sommaren. Vi hoppas att den blir lite mer 
somrig än föregående år så att vi kan lapa lite lagom sol.   
.  

 
 
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 

 

Sommarjobbare 
På mötet tisdagen 8 april beslutades att följande personer kommer att jobba 
med trädgårdsarbete under perioden 2008-06-30 tom. 2008-07-03. Totalt 
fyra dagars arbete med hård disciplin. (Men troligtvis mest kul och lärorikt!) 
  * Hanna Gäddman 
  * Joakim Holmberg Bårman 
  * Jessica Adolfsson 
  * Lovisa Holmberg Bårman 
Det finns 6 ungdomar på reservlistan utifall någon av ovanstående skulle bli 
avskrämd. Styrelsen tackar alla sökande för visat intresse! 

 

Parkering 
Tänk på att inte parkera på samfällighetens gröna ytor och kom ihåg att 
respektera reglerna för våra gästparkeringar (se anvisningar). Vi har tyvärr 
fått in klagomål vad gäller parkeringar.   

 

Åka bort i sommar?  
Om ni åker bort i sommar, be någon granne ha lite extra koll. Vattna 
blommor, klippa gräsmattan, hämta in posten osv.  

 

Motioner för förbättring 
Är det något du stör dig på? Något du vill ska genomföras? Har du en 
lösning? Biltvätt i området.. gräva ner garagen.. bygga bastu i 
undercentralen.. plantera vindruvor på taken... 
Skicka ditt förslag till styrelsen@molnflygaren.se eller på ett papper till 
kontoret TV190. Senast 30 september ska de vara inlämnade.  

 

Gillar du att förbättra, effektivisera och ha kul samtidigt? 
I höst kommer det finnas några vakanser i styrelsen. Vill du visa vad du går 
för? Ta chansen! Kontakta valberedningen eller någon i styrelsen så berättar 
vi mer! 
 

 

Vattenavräkning klar 
Årets vattenavräkning är färdig efter sammanställning av omfattande 
mängder data. Vi har ändrat utseendet för statistiken så den är mer 
lättöverskådlig. Skillnaden mellan olika hushåll är upp till 6.500 kr vilket 
rättfärdigar fördelningssystemet mer än någonsin. 
Tips: Försök minska på mängden varmvattnen, det är ofta orsaken till att 
kostnaden lätt drar iväg. 

 

Värmetävling 
Dessvärre fick vi stryk av några föreningar inne i stan. Representanter vi 
hade på plats vid prisutdelningen misstänker att vinnarna vridit av sina 
system och förlitat sig på vedeldning i trapphusen. 

 

Underhåll 
Glöm inte bort att fortsätta underhålla våra gemensamma utrymmen.  
Ogräset kommer, skräp blåser omkring och vi vill att vårt område ska vara 
Skarpnäcks mest attraktiva boendet, eller hur!!  

 
 


