April 2010

Information & nyheter för medlemmar.

Ansvarig utgivare: Styrelsen

Vilken vinter!
Så är det nog många som sagt i år, både med glädje och suckande. Det är
många gånger snöplog och sandtraktor fått besöka vårt område. Vi har
avtal med Niklasson som säger att när det kommer 5 cm snö eller mer så
kommer de hit. Ibland har vi ringt hit dem
Kalendarium (finns även på
ändå för att det har behövts av olika hemsidan)
April
anledningar.
Många har hört av sig till styrelsen och mark- och
materialansvariga - jättebra! - men vi får inte
glömma vårt eget ansvar. Är det risk för ras från
något tak. Ta då hjälp av grannar för åtgärd i första
hand. Det är vi själva som bestämmer graden av
service och den är givetvis kopplad till
månadsavgiften. Kan även vara bra att komma ihåg
att det som göms i snö, kommer fram i tö!

Möte med
etapprepresentanter
Styrelsesammanträde
Vårens städdag (OBS
lördag!)

Nu när snön försvinner är det viktigt att ni snarast
kontaktar
styrelsen
eller
markoch
materialansvariga om något har förstörts genom
snöröjningen.

Sommarjobbare i
området
Styrelsesammanträde
Kräftskiva – 25 år

Styrelsesammanträde
(med revisorer)
Styrelsesammanträde
Sommarjobbare i
området

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
Lördag 24 april = städdag 10:00
Som vanligt samlas vi efteråt i Helikopterparken vid 13-tiden då grillarna är
varma. Stäm av med din etapprepresentant kring rutinerna i just din etapp
och vad som behöver göras just i år.

Sommarjobb
Två tillfällen á fyra dagar, vecka 24 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.

Sopning av området
Sopning av området kommer att ske så snart all snö är borta. Vi kommer
att informera på hemsidan.

Värmeslingor vid garage
I år har vi äntligen kunnat utvärdera det försök som beslutades på
stämman 2006, och har kommit fram till att det fungerar mycket bra. Till
stämman i höst kommer det att finnas ett underlag att fatta beslut på.

Garageförteckning
Många har lämnat in garagelappen som kom med i utskicket i juni förra
året. Kanonbra! Dock saknar vi fortfarande 48 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
Hemsidan har efter sin uppgradering 19/1 fungerat bra. Nyhetsflödet har
ökat något och viss introduktion för styrelsen har genomförts.
Visste du att du kan prenumerera på nyheter på hemsidan via epost? Du
kan anmäla dig på hemsidan eller genom att fylla i forumäret som bifogas
till detta nummer av Molnflygar'n.
Har du synpunkter eller vill du vara med och förbättra hemsidan?
Kontakta hemsidegruppen@molnflygaren.se.

21 augusti – boka in
I år är det 25 år sen de första flyttade in i sina hus i området. Det är värt att
fira tycker vi och har bokat in 21 augusti för knytis-kräftskiva. Mer
information kommer givetvis! 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.

Filter
Det börjar bli dax att ta ut värmeväxlaren. I samband med det
rekommenderas att man byter de två filter som finns. Filter finns att köpa
hos mark- och materialansvariga Stig och Naida.

