
 
 

Mars 2009     Information & nyheter för medlemmar.     Ansvarig utgivare: Styrelsen 
 

Vintertider  
Vintern hittade hit till oss till slut, men har spelat oss lite spratt genom 
att vara väldigt omväxlande. Det har märkts på på vägarna i vårt område, 
ömsom slask, ömsom kallt – vilket gör att det lätt blir halkigt. Styrelsen 
har fått in synpunkter på sandning och vi för dialog med vår entreprenör 
Niklasson för att få till en bra lösning.     
 
Vi har senaste tiden vid ett flertal tillfällen och 
platser utsatts för klotter inom samfälligheten. Håll 
ögonen öppna! Ser ni klotter så är det viktigt att vi 
tar bort det snarast. Medel för detta finns att få 
genom mark- och materialansvariga, eller någon i 
styrelsen. Styrelsen har dessutom polisanmält ett av 
dessa tillfällen.  
 
Forumet på hemsidan har fått en hel del nya 
användare och vissa har lagt in lite förslag, saker de 
vill sälja osv. Titta in och börja använd det du oxå!  
 
Även om sommaren känns avlägsen så söker samfälligheten som vanligt driftiga 
och amitiösa sommarjobbare som under två tillfällen ska ta hand om våra 
grönområden. Se andra sidan för mer information kring vad som gäller i år.  

 
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. 
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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 

       

Lokalen 
På styrelsemötet 10 februari beslutades att det från och med då kommer 
att kosta 100 kr att hyra lokalen. Således blir depositionsavgiften 600 kr 
varav du får tillbaka 500 kr. Detta hoppas vi ska göra att fler känner ett 
ansvar och vårdar vår lokal.  
På städdagen kommer en storstädning av lokalen att genomföras och 
planen är att göra så i fortsättningen oxå.  

 

Vattenavläsning 
Andra helgen i mars, 7-8, så är det dax för den årliga vattenavläsningen. 
Din etapprepresentant kommer förbi och läser av hur mycket varm- och 
kallvatten du har gjort av med sen förra avläsningen. Avräkningen sker 
på juliavin. Alla får en avi i början av juni där det framgår om man får 
tillbaka eller skall betala in pengar. 

 

Våra grunder 
Efter att ha sett ett par besiktningsprotokoll där det dels funnits 
organiskt material i våra grunder och dels där krypplasten inte suttit som 
den bör så har styrelsen beslutat att genomföra besiktning av samtliga 
grunder inom samfälligheten. Detta kommer att ske 23-26 mars. Ni som 
har nedgången till grunden på er tomt kommer att kontaktas inom kort. 
Protokollen kommer att distribueras till fastighetsägarna och styrelsen 
tar således inte något ansvar för vidare åtgärder om något inte är som 
det ska.  

 

Lås 
Styrelsen har sen tidigare utlovat att arbeta fram en offert för låsbyten i 
våra hus. Tyvärr så är låsbranchen just nu i ”kris” då de lås som finns 
inte anses tillräckligt säkra och nya modeller håller på att tas fram. Vi 
avvaktar händelseutvecklingen och återkommer.   

 

Sandning 
Tänk på att vår entreprenör sandar de stora stråken.En halvmeter från 
din tomt är det du som har ansvaret så tänk t ex på brevbäraren och 
sanda.    

 

Sommarjobb 
Två tillfällen á fyra dagar, vecka 25 och vecka 32. Våra mark- och 
materialansvariga kommer att vara med och arbetsleda. Vi ser gärna att 
du är mellan 14 och 17 år men styrelsen kommer beakta alla 
ansökningar.Vi söker upp till 8 personer. 
Lön: 500 kr/dag (före skatt) 
Ansökan senast:: 19 april 
Lämna din ansökan i brevlådan på TV190 eller mejla den till 
styrelsen@molnflygaren.se.  

 

Städdag 
Städdagen närmar sig. Du har väl inte missat att den i år är på en 
lördag, något som flera önskat?  
Som vanligt kommer styrelsen att ställa fram grillar i Helikopterparken 
kl 13:00 så ta med lite att grilla och umgås! 

 


