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Det lackar mot jul  
Vinter har både hunnit komma och försvinna. Hoppas ni hann sätta på 
vinterdäck och att vinterbona tomten, sätta in värmeväxlaren och byta 
filter osv. Varje årstid har sina sysslor.   
Ny styrelse är det efter stämman 23 oktober. I år var det ovanligt många 
närvarande på stämman och det blev en hel del 
diskussioner, protokollet finns på hemsidan och i 
vår lokal (TV 190). Vill du läsa men inte har 
tillgång till internet – kontakta styrelsen.  
Styrelsen håller just nu på att se över 
anvisningarna för 2009, om du har förslag till 
förbättringar så hör gärna av dig!  
 

 
 
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. 
 
Nya styrelsen: 
Ordförande 

Barry Andersson 
TV 84 
070-6182613 

Sekreterare 

Anders Fridh 
TV 56 
08-604 56 38 

Vice ordförande 
Susanne Harelius 

TV 116 
0733-879395 

Kassör 
Tomas Rothlin 

TV 25 
0703-463 640 

Ledamot 

Lasse Brodén 
SGV 37 
070-4842601 

Suppleant 

Naida Mattsson 
TV SGV 35 
08-724 38 46 

Suppleant 

Bert Pettersson 
TV 55 
08-94 25 40 

Suppleant 

Dan Munter 
TV 45 
0768-728792 

/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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Vårens städdag (OBS 
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December 

8 

Januari 

13  

15 

 

Februari 

10 

Mars 

10 

April 

2 

 

18 



 
Susningar i samfälligheten 

        

Autogiroavier 
Efter flera önskemål från miljömedvetna medlemmar kommer vi att sluta 
dela ut månadsavier utom i samband med vattenavräkningen. Vi kommer 
även innan nyår dela ut en lista med aktuella förfallodagar för 2009. 

 

Parkering 
Från och med årsskiftet kommer våra gästparkeringsregler att ändras på en 
del punkter. Mer info om detta senare. 
Vår nyvalda P-hyresgrupp kommer också att börja arbeta mer intensivt från 
januari 2009.  
 

 

Folk i området.. 
Håll ögonen öppna och lås ytterdörren även när du är hemma. Senaste 
tiden har ett flertal personer sett personer som snokat runt och en del har 
dessutom fått hembesök.  

 

Ny etapprepresentant 
Från förste januari är det återigen dax för nya representanter från 
etapperna. De träffas som vanligt på ett infomöte i träfflokalen, torsdagen 
15 januari. Vi vill att 2008 års etapprepresentanter meddelar styrelsen per 
mail eller till sekreteraren per telefon vilken person som blir etapprepr för 
2009. 

 

Hemsidan 
Ett år har gått lite drygt sen vår nya hemsida lanserades. Vi vill fortfarande 
förbättra den och behöver din hjälp!  Kontakta 
webmaster@molnflygaren.se om du vill vara med och jobba med 
hemsidan, eller om du har synpunkter och förslag.    

 

Papperskorgar 
På stämman kom ett förslag om papperskorgar upp. Förslaget diskuterades 
på senaste styrelsemötet. Det finns sopsug på 9 platser i vårt område. Detta 
faktum plus det att papperskorgarna skulle kräva en del skötsel såsom 
tömning gjorde att vi beslutade om att inte installera några papperskorgar. 

 

Filter till värmeväxlaren 
För den som behöver nya filter till Ventex (ventilationsaggregatet) så 
kommer de även fortsättningsvis att kunna köpas ut hos Stig och Naida 
Mattsson (SGV 35) – kommer finnas från mitten av december. Stort tack 
till Stig och Naida för det!  
För mer info om hur dessa ska placeras i fläkten, se hemsidan och vårt 
dokument Skötselanvisningar för Ventex 2000. 

 

Julklappspapper 
Strax före jul kommer du som vanligt att få en sopsäck i din postlåda. 
Använd gärna den för julklappspapper. 
Det går bra att ställa säckar i gångarna i miljöstugorna. 

 
 

Ljus 
Det börjar bli den tiden på året då man tänder ljus och myser till det 
inomhus, tänk dock på att ljus oxå måste släckas!  
 

 


