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Hösten kom med stormsteg 

Hösten kom överraskande tidigt i år även om vi fortfarande hoppas det 
finns varma och soliga dagar kvar före det är dax för vintern. Till hösten 
hör årsstämman i samfälligheten och den är bokad till 23 oktober, du 
kommer väl? 
Innan dess är det dax för motioner. Dessa skall vara styrelsen tillhanda senast 30 
september och senast 9 oktober kommer kallelse till stämman att finnas i din låda.  

Hösten är en årstid när vi skördar frukt efter 
sommarens värme och sol, när barnen börjar en ny 
årskurs eller förskola, när det är kick-off på jobbet, 
mm. I styrelsen tittar man tillbaka på året som gått 
och gläds över det engagemang som finns bland 
medlemmarna att göra vårt område till Skarpnäcks 
mest attraktiva boende!  Det finns något för alla att bidra med, att tycka till om. 

Ser ni något som kan förbättras, ideér för ökad trivsel i området så hör av er till 
styrelsen (styrelsen@molnflygaren.se)

Kom ihåg: Senaste nytt hittar du alltid på www.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

       

Städdag
19 oktober är det dax för höstens städdag. Containrar är beställda 
och grillarna väntar. Tid: kl 13  Plats: Helikopterparken
Etapprepresentanterna träffas inför städdagen (9/10) och det är 
viktigt att alla etapper är representerade. Vet du vem som 
representerar dig?
Bilåkning
Det börjar återigen bli många småbarn i området och det är 
viktigt att vi alla tänker lite extra om vi kör bil/moped inom 
området, eller cyklar. Bil bör endast användas när man behöver 
lämna eller hämta gods eller personer (enligt anvisningarna). 
Påminn varandra direkt om ni märker att det går för fort. Du som 
ser en fartsyndare, kom ihåg att du kan göra skillnad.

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

Tvist angående markarbeten vid TV 104
På förekommen anledning vill vi informera om att en tvist mellan 
medlemmen Björn Nyholm och styrelsen uppkommit. Björn 
meddelar bl.a. att styrelsen genom att godkänna arbetet, som skett 
på kommunens mark, brutit mot samfällighetslagen och 
anläggningsbeslutet. Styrelsen står fast vid att beslutet om 
markarbetet är korrekt, då vi i alla år haft hand om marken.
Sopor
NYA direktiv ang. hantering av hushållssopor vid stopp i sopsug – 
INGA hushållssopor i miljöstationerna! Vid stopp ansvarar varje 
medlem för att förvara soporna tills dess att stoppet är löst.  Läs 
igenom bifogad Sopsorteringsguide "Medverka till en bättre 
miljö".  

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!! Annars hyrs resurser in för detta och avgiften höjs.

Att göra, ny funktion på hemsidan
En ny informationskanal på hemsidan där vi kan påminna 
varandra om saker som ska/bör/eller kan göras i våra hus och 
trädgård.  Har du något att lägga till listan? Några förslag för 
förbättringar på hemsidan?  

Säkerhet i våra hem
Vi vill påminna om att uppdatera brandsläckare, byta ut gamla 
brandvarnare, ha brandfilt hemma, ha en utrymningsplan och 
prata om säkerheten i hushållet. Ha kontaktuppgifter till grannar.   

Samverkansgruppen Skarpnäcksfältet
Bifogat kort med telefonuppgifter har tagits fram av gruppen. 
Syftet är att öka tryggheten och ordningen i Skarnäck genom att 
alla får veta vart man ska vända sig för att få hjälp eller om man 
vill anmäla en händelse.
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