
 

 

 
 

September 2011 Information & nyheter för medlemmar. Ansvarig utgivare: Styrelsen 
 

Hösten är här! 
Hösten är på framfart och det känns i luften att kyligare väder är på väg. Vi 
hoppas att få några fina och soliga dagar innan sommaren lämnar oss för 
gott. Hösten innebär också viktiga händelser i vår samfällighet: städdagen 
den 15 Oktober (glöm inte korvgrillning i helikopterparken kl 13:00) och 
stämman den 27 oktober i Skarpnäckskyrkan. Det är viktigt att så många 
som möjligt kommer eftersom en framställa om garageportar kommer att 
presenteras. Motioner (förslag på förbättringar) måste lämnas in senast 30 
september via mail eller i lådan på TV 190. 

 

Vi vill också passa på än en gång och tacka våra duktiga unga sommarjobbare för 
en fantastisk insats! 
Vi gläds över det engagemang som finns bland 
medlemmarna att göra vårt område till 
Skarpnäcks mest attraktiva boende! Era åsikter 
och förslag är mycket viktiga för oss så tveka 
inte att höra av dig till oss med dina idéer! 

 
Hör av er till (styrelsen@molnflygaren.se) eller 
diskutera ideér för ökad trivsel i området i den nya facebookgruppen. Senaste nytt hittar 
ni 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 

 

Susningar i samfälligheten 

 

 

Kalendarium (finns även på 
hemsidan) 
 
Sista dag för motioner 
 
Styrelsesammanträde 
Möte med 
etapprepresentanter 
(inför städdagen) 
Höstens städdag 
Årsstämma 
Styrelsesammanträde 
 
Styrelsesammanträde 

September 

30 

Oktober 

3 

 

6 

 

15 

27 

31 

November 

2 

 



 

 

 

Fräcka tjuvar i området! 
Vi vill uppmärksamma er på att saker har försvunnit framför en 
del hus under sommaren, som cyklar och verktyg bla. Det är bra 
om vi hjälps åt att hålla koll och att vi låser in det som är 
värdefullt. 

 

Städdag 
15 oktober är det dax för höstens städdag. Containrar är 
beställda och grillarna väntar.  
Etapprepresentanterna träffar styrelsen inför städdagen 
(6/10) och det är viktigt att alla etapper är representerade. Vet du 
vem som representerar dig? 

 

Motioner 
Är det något du vill ska genomföras? Något du stör dig på? Har 
du en lösning? Skicka ditt förslag till styrelsen@molnflygaren.se 
eller skriv det på ett papper till kontoret TV190 senast 30 
september. 

 

Anvisningarna 2012 
Vi gör ett nytt försök att minska antal utskrivna bilagor och 
bidra till en bättre miljö: Den som INTE vill ha anvisningarna i 
lådan i fortsättningen meddelar styrelsen via mail 
styrelsen@molnflygaren.se  eller skriver på en lapp till 
föreningslokalen på TV190. De som vill ha den behöver 
inte göra något alls, utan vid årsskiftet kommer anvisningarna 
som vanligt i brevlådan. 
 

 

Nyheterna på hemsidan 
Nu läggs de viktigaste nyheterna/aktiviteterna som diskuteras i 
styrelsemöten ut på hermsidan. Styrelseprotokollen läggs också ut 
på hemsidan!  
 

 

Bilåkning 
Det är viktigt att vi alla tänker lite extra om vi kör bil/moped 
inom området. Bil bör endast användas när man behöver lämna 
eller hämta gods eller personer (enligt anvisningarna). 
Påminn varandra direkt om ni märker att det går för fort. Våra 
barn leker kurragömma, cyklar och leker ute! 

 


