
 
 

Juli 2010     Information & nyheter för medlemmar.     Ansvarig utgivare: Styrelsen 
 

Grönt är skönt!  

Tänk att det blev sommar till sist ändå. Vi var nog några som tvivlade på 
att snön verkligen skulle hinna smälta bort före midsommar, men det 
gick undan. Nu är området grönt och skönt igen.  
 
Första vändan av sommarjobb i området 
genomfördes 14 till 18 juni. Två bilder från detta 
ligger på hemsidan. Nästa runda sker i början av 
augusti och som vanligt leds våra ungdomar av Stig 
och Najda (mark- och materialansvariga).  
 
21 augusti sker två saker i området, dels är det den 
sedan tidigare annonserade kräftskivan. Dels 
kommer vi då att genomföra målning av våra 
garage – se bifogad anmälningslapp. Efter att ha 
genomfört en omröstning på hemsidan gällande 
målningen så beslutade vi att göra det själva. Här är 
resultatet av röstningen:  

 
 
Nu hoppas vi att många ställer upp och hjälper till att måla. Ju fler som målar desto snabbare går 
det. Som tack bjuds du på kräftor på kvällens kräftskiva!  
 

 
 
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 

 

Kalendarium (finns även på 
hemsidan) 
 
Sommarjobbare i området 
Styrelsesammanträde 
Kräftskiva – 25 år, 
målning av garage 
 
Styrelsesammanträde 
Sista dag för motioner 
 
Styrelsesammanträde 
Möte med 
etapprepresentanter 
Höstens städdag 
Årsstämma 

Augusti 

9-13 

 

17 

21  
September 

14 

30 

Oktober 

5 

7 

 

16 

28 



Susningar i samfälligheten 

 

Sommarjobb 
I mitten av juni genomfördes första veckan men sommarjobbare i området. 
Ogräs har tagits bort, grenar klippts, stenar har lagts med mera. Det börjar 
nu märkas att vi sköter området på detta sätt för det ser bättre och bättre 
ut.  

 

När du reser bort 
Sommar innebär att många åker bort en period. Se till att alltid informera 
dina närmaste grannar, lämna kontaktuppgifter och även nyckel kan vara 
bra att lämna.  

 

Värmeslingor vid garage 
De som har garage med värmeslinga kommer att få svara på en enkät, hör 
av er till styrelsen om en sådan inte dyker upp i er brevlåda under 
sommaren.  

 

Garageförteckning 
Många har lämnat in garagelappen som kom med i utskicket i juni förra 

året. Kanonbra! Dock saknar vi fortfarande 47 stycken och det är 
bra om ni som glömt lämna in gör det snarast. Vi behöver veta er adress 
och numret på garaget. Lämna en lapp i brevlådan på TV190 eller mejla 
informationen till styrelsen@molnflygaren.se.  

 

Hemsidan 
Många besökare på hemsidan. Vi vill givetvis veta vad ni vill se på 
hemsidan. Vilken typ av nyheter är ni intresserade av att läsa?  
Har du synpunkter eller vill du vara med och förbättra hemsidan? 
Kontakta hemsidegruppen@molnflygaren.se. 

 

21 augusti – boka in 
Vi hoppas såklart att ni redan bokat in 21 augusti för kräftskiva med 
grannarna.  
Har du idéer kring detta – hör av dig till styrelsen@molnflygaren.se. 

 

Tjänster 
Är du elektriker, rörmokare eller säljer du saker du själv gör? I såna fall 
erbjuder vi dig lägga upp information vår hemsida. Kanske vill du stå som 
kontaktperson när det gäller något jobb? Hör av dig till styrelsen. 

 

Vattenläcka 
Vi har en vattenläcka i området (värmeslingan, ej varm- eller kallvatten). 
Efter undersökning av grunderna i slutet av maj kunde vi konstatera att det 
inte var där. Pga detta har vi nu testat att stänga av den norrgående slingan 
och vattnet minskade fortfarande i kärlet. Således får vi fokusera vidare 
felsökning på den södra.  

 

P-platserna 
Tänk på att våra p-platser är till för gäster och inte våra egna bilar.  
Hör av er till styrelsen eller P-hyresgruppen om ni har synpunkter på hur 
det parkeras i området, eller prata själv med de som parkerar galet.  
P-hyresgruppen: 0705-418081, 0707-820675 

 
 


