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Nytt år, nya rutiner, ”ny” hemsida  

På stämman i höstas valdes en ny parkeringsgrupp och de har funderat 
lite över hur vi kan förbättra. Så fokus på andra sidan blir just detta.    
 
Vi har också uppgraderat hemsidan. Nytt, 
förbättrat utseende, lite enklare att hitta och lite 
snabbare. Den största nyheten är forumet. Har du 
saker du vill bli av med – använd köp- och 
säljforumet. Eller har du frågor och funderingar – 
använd forumet så kanske någon medlem kan 
hjälpa dig. Vill du vara med och fortsätta förbättra 
hemsidan – hör av dig till hemsidan@molnflygaren.se. 
 

Du får även 2009 års 
version av anvisningarna. Det mesta är sig likt! Hör av dig redan nu om du hittar 
oklarheter eller saker vi kan förbättra till nästa version.  
 
Ser ni något som kan förbättras, ideér för ökad trivsel i området så hör av er till 
styrelsen (styrelsen@molnflygaren.se) eller diskutera det i det nya forumet på 
hemsidan. 
Kom ihåg: Senaste nytt hittar du alltid på www.molnflygaren.se. 
GOTT NYTT ÅR!! 
 
/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 

       

Ny p-hyresgrupp 
På stämman i höstas valdes Leif ”Lalle” Eriksson och Christer ”Palle” 
Palanius till p-hyresgruppen. De kommer att hålla koll på våra 
parkeringar under sina hundpromenader. Du når dem via: 
e-post: p-hyresgrupp@molnflygaren.se eller  
telefon:  Lalle 070-5418081, eller Palle 070-7820675 
 

 

Grönt blir gult! 
Från och med 2009-01- 01 är det de nya gula gästparkeringskorten som 
gäller. Du bör ha fått dem i din låda före jul (kontakta styrelsen snarast 
om du inte fått några). De gröna kan du kasta. 
Tappar du bort ett kort kostar det som förut 200 kr att få ett nytt.  

 

Tvätta bilen i området? 
Tänk på att det enligt Stockholms kommun inte är tillåtet att tvätta bilen 
var som helst. Detta för att skydda vår miljö och vårt grundvatten så ta 
dig till en biltvätt eller en gör-det-själv-hall. 

 

Parkeringsplatser 
Efter stämmobeslut så är nu fem av nio parkeringsplatser vid 
statarlängan förhyrd plats och endast en vid övre parkeringen mot 
Skarpnäcksgårdsväg. Se gärna områdesskissen i anvisningarna.  

 

Nya skyltar 
I samband med att vi gör om på vissa av våra parkeringsplatser så har vi 
förnyat skyltarna så att de stämmer med verkligheten.   

 

Uppgraderad hemsida 
Hemsidan har uppgraderats med nytt utseende och lite nya funktioner. 
Tanken är att det ska bli enklare, färre klick, lättare att hitta och 
uppdatera. Den stora nyheten är forumet där alla besökare kan skriva 
inlägg. Kom ihåg att hemsidan är ett hjälpmedel för att förbättra 
kommunikation och informationsspridning i samfälligheten, men bara 
om den används. Gå in på hemsidan och registrera dig idag! 

 

Forum på hemsidan 
Har du funderingar på hur något fungerar i området? Har du något du 
vill sälja, eller kanske tom skänka bort? Lägg in det i forumet! Vi är flera 
som bevakar och försöker svara redan nu och vi hoppas att allt fler ska 
bevaka och kunna ge svar.  

 

Filter 
Filter till värmeväxlaren finns nu att köpa hos Stig och Naida. Priset är 
70 kr per par. Telefon: 08-724 38 46. 
Kom ihåg att det rekommenderas att man byter två gånger per år, 
enklast är att göra det i samband med att man tar ut eller sätter in 
värmeväxlaren. 

 


