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Informationsblad för medlemmarna i Myrängens samfällighetsförening.  
Vill du göra ett inlägg kontakta Malin Asplund L53 (malin@mysf.se)  

Årsstämma 

Den 15 mars klockan 19 är det dags för årets årsstämma. Alla 

områdets medlemmar är välkomna till träfflokalen för att lyssna 

och påverka det som är på gång i området. Det kommer även att 

bjudas på fika under kvällen, ett utmärkt tillfälle att träffa nya 

och gamla grannar trots att det är vinter. Kallelse och stämmo-

handlingar delas ut senast 14 dagar före stämman.  

Varmt välkomna önskar Styrelsen 

Sandningsvagnar  

tillgängliga 

Den senaste tidens skiftande väder har gjort att 

man kan känna sig lite osäker på att gå ut i hal-

kan. Hoppas alla vet om att vi har sandningsvag-

nar tillgängliga som gör det lite lättare att göra 

området säkrare (egna gångar utanför huset, 

gångar som inte vinterunderhålls m.m.). Den ena 

står i stora garaget på Myrängsvägen och den 

andra står i lilla gemensamma förrådet på Lind-

mätarvägen (vid garaget närmast skogen). Nyckel 

till det förrådet kan lånas av kvartersombudet (se 

nästa sida). 

Glöm inte  

Alla Hjärtans Dag  

14 februari 

Grundutbud Kanal 
Gäller from 2005-07-01 

   

Fasta kanaler 

SVT 1 Analog VHF 5 
SVT 2 Analog VHF 7 
TV4 Analog VHF 6 

SVT 24 VHF 10 
Barn / Kunskapskanalen S 13 
Lokalkanal VHF 9 

 
Rörliga kanaler 

TV 3 VHF 11 

Kanal 5 S 11 

Discovery Mix S 36 

Eurosport Nordic S 17 

MTV S 16 

TV6 VHF 8 

 
Extra kanaler 

com hem-kanalen S 14 

Finlands TV S 12 

TV4+ K57 

Upplåten kanal S 6 

Vad ingår i vårt Kabel TV nät? 
En fråga som har kommit upp från flera i området. Därför har 

vi tagit reda på det. Till höger hittar ni en lista med alla  

kanaler som ingår och också var ni kan hitta dessa. 



Och så lite historia… 
Vårdkasen -Huddinge kommuns vapen 
Huddinge kommuns heraldiska vapen är en vårdkase. Den vill påminna om det forntida system av varningssig-

naler som fanns utefter Mälarens stränder. 

När forntidens bosättare anade fara tände de stora brasor, så kallade vårdkasar. Eldarna brann från Brunke-

berg – Kungshatt – Vårby till Bockholmssund. Vårbys kase ska ha stått på det så kallade Vikingaberget. 

Vårby hette förr i tiden Vardhby. Det gamla svenska ordet "vardher" betydde med stor sannolikhet vakt eller 

vakthållning. Både Vårby och vårdkasen kan härstamma från detta ord. 

Huddinges vapen är ritat av Folke Arström. Det fastställdes i en Kunglig Majestätisk resolution som underteck-

nades av Gustav V på Stockholms slott den 28 november 1947. 

Blasoneringen, eller vapenbeskrivningen, är skriven med den särpräglade men mycket exakta heraldiska ter-

minologin: "I fält av guld en på ett blått treberg stående, svart, brinnande vårdkase med röd låga." 

Stora Garaget 
Styrelsen har inhandlat galler som 

kommer att sättas upp på utsatta stäl-

len i den nedre delen av det stora ga-

raget för att försvåra inbrott. Det kom-

mer även utföras en del reparationer 

på dörrar och lås. 

Vårstädning 
Lördagen den 21 april 

Årets vårstädning blir lördagen den 21 april. Då kan vi till exempel ta bort alla löv som vägrade 
falla innan höststäddagen förra året.  Kom gärna med förslag på vad som måste göras till kvarters-
ombuden som i år är: 
Kv1.— Fredrik Melberg och Anna Åkerblom, D20 
Kv2.—Ulf och Kerstin Håkansson, M55 
Kv3.—Björn och Marie-Louise Askinger, M21 
Kv4.—Lennart och Kristina Fält, L25 
Kv5.—Jonas och Elisabeth Steinhauf, L51 
 
Vi träffas kl. 09:00 och håller på till ca 15:00.  
 
Till lunch serveras: Kokt korv med bröd och något att dricka. 

Styrelsen vill göra medlemmarna uppmärksamma på den cykel/gångväg som korsar Myrängsvägen 
vid återvinningsstationen/Myrängens Livs. Det är ganska dålig sikt vid platsen och både cyklar och 
bussjagande resenärer kan komma farande i ganska hög fart. Eftersom vi har haft ett par inciden-
ter som hade kunnat leda till olyckor så vill vi bara göra alla uppmärksamma på detta. Styrelsen 
har även varit i kontakt med kommunen för att se efter hur man kan göra korsningen säkrare men 
de har skriftligen avböjt att göra något från deras sida. 

Information från Styrelsen 

Varmt Välkomna... 
...önskar vi Maria Hultman och  

Magnus Olofsson som är nyinflyttade 

på Myrängsvägen 7 och Susanna  

Heinonen och Peter Imberg som har 

flyttat in på Dagsvärmarvägen 14. 


