
 
 

September 2012 Information & nyheter för medlemmar. Ansvarig utgivare: Styrelsen 
 

Hösten (och stämman) är nära! 
 
Hösten är på framfart och det känns i luften. Man får passa på och njuta av solen 
när vi får fina dagar innan värmen försvinner för gott. En av de viktigaste 
händelserna i vår samfällighet är städdagen den 13 oktober (korvgrillning och 
Loppis vid helikopterparken kl 13:00 som vanligt) och stämman den 25 
oktober i Skarpnäckskyrkan. Vi hoppas att så många som möjligt kommer. Det är 
viktiga beslut som tas i stämman och vi vill gärna höra era åsikter. Motioner 
(förslag på förbättringar) måste lämnas in senast 30 september via mail eller i lådan 
på TV 190. 
Än en gång har våra duktiga ungdomar gjort ett fantastiskt arbete! 
Bra att ha i åtanke att det är vi alla som bor i 
området som ansvarar för att det ska se fint, rent 
och prydligt ut. Delaktighet och initiativtagande 
är viktiga för att vi ska fortsätta trivas i vårt 
vackra område! 

 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 

 

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

September 

30 

Oktober 

1 

4 

 

 

13 

25 

 

November 

5 

 



 
 
Susningar i samfälligheten 
 
 

 

Intresserad av att arbeta i styrelsen? 
Är du intresserad av att vara med i styrelsen eller på annat sätt 
hjälpa till i föreningen nu och i framtiden? Hör i såna fall av dig 
till valberedningen (valberedningen@molnflygaren.se)  

 

Städdag 
Lördag 13 oktober är det dax för höstens städdag. Containrar är 
beställda och grillarna väntar. För de som vill ha loppislördag  
ställer styrelsen upp några bord! 
Etapprepresentanterna träffar styrelsen inför städdagen (4/10) 
och det är viktigt att alla etapper är representerade. Prata med er 
etapprepresentant och hör om vad som behövs göras just i er 
etapp! 

 

Motioner 
Är det något du vill ska genomföras? Något du stör dig på? Har 
du en lösning eller ett förslag? Kontakta styrelsen via mail 
styrelsen@molnflygaren.se eller lämna motionen till kontoret på 
TV190 senast 30 september. 

 

Ledig p_plats 
Det finns ledig p_plats att hyra vid statarlängan för 300:-
/månaden. Kontakta kassören om du är intresserad. Först till 
kvarn! 
 

 

Övrigt arbete i området! 
Det har varit problem med de nya låsen i vissa garageportar. 
Samtliga garagelås är nu justerade.  
Asfalteringen vid de garage där vattnet frös under 
vintermånaderna är nu klar. Det ska förhoppningsvis lösa 
problemen med vattenavrinning och isbildning. 

 

Återigen tjuvar i området 
Tyvärr har flera boende drabbats av stölder i somras och en hel 
del saker har försvunnit framför vissa hus. Kom ihåg att alltid låsa 
din cykel och alla dina värdefulla verktyg.  

 


