
MYRÄNGSBLADET 
Februari 2008 

Nummer 1 

 W W W . M Y S F . S E  

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

Nya Grannar 
Vi vill önska Daniel Lengmo och Helena Öhlin på Myrängsvägen 49,  
Fredrik Olof Lindell på Lindmätarvägen 21 och Jörgen och Cecilia Ro-
sendahl  på Lindmätarvägen 75 hjärtligt välkomna och hoppas ni 
kommer trivas här.  

Som ni kanske vet har Styrelsen bestämt sig för 
att hyra 5 st. träskåp av lärkträ med varmförsin-
kad stålstomme att ställas upp vid varje kvarter 
vid lämpliga ställen som ligger i nära anslutning 
till våra nuvarande soprum. 

I och med att vintern är här så har vi begärt av 
SRV att få leveransen under mars månad 2008 så 
att vi har tid att iordningställa platserna där 
skåpen ska stå. 

Starten för igångsättande blir den 1 april 2008. 

Kostnaden blir ungefär densamma som idag för 
sophanteringen. Om vi hade haft våra säckar 
kvar så skulle prishöjningen bli 20 % år. Vår årli-
ga kostnad för sophanteringen är ca 82 000: -. 

OBS: Skåpen är endast till för hushållssoppor, 
övrigt avfall som inte kan kastas vid miljöstatio-
nen vid affären, typ byggmaterial, gipsskivor, el-
detaljer och lerkrukor m.m. Ska ovillkorligen 
köras till miljöstationen vid Flemingsberg där 
alla övriga soppor tas emot utan kostnad. 

/Styrelsen 

Uppdatering Angående Vår Sophantering 

Årsstämma 
Den 13 mars klockan 19 är det dags för 
årets Årsstämma. Alla medlemmar hälsas väl-
komna till vår Träfflokal (vid stora lekplatsen). 
Missa inte chansen att vara med och bestämma 
om vilka förändringar vad vi ska göra med vårt 
fina område i framtiden. Vi kommer även att 
bjuda på lite tilltugg under kvällen. Kallelse och 
stämmohandlingar kommer att delas ut senast 
14 dagar innan stämman. 
/ Med vänlig hälsning Styrelsen 



Sportlov utan snö. .. 
Här kommer lite tips från Huddinge Kommun.  
Mer tips på www.huddinge.se 
KulturFritid har ställt samman en lista på del av allt som finns att göra i Huddinge under ditt sport-

lov. Du kan bland annat se vad som händer på våra mötesplatser för unga, vad våra idrottshallar 

har att erbjuda och när anläggningarna är öppna under sportlovsveckan. Här är ett urval av det 

som finna nära oss. 

Idrottsanläggningar 

Huddingehallen 

Utöver det vanliga utbudet anordnas lek i hela bassängen måndag - fredag 10 - 16. Du kan bland 
annat delta i "springmattetävlingar".  
För mer information besök Huddingehallens egna hemsida www.huddingehallen.com 
Telefon: 08-535 372 60 

Rådsparken 

Utöver de vanliga aktiviteterna har vi: 
Djursagor ute bland djuren måndag - fredag 10 - 14.  
Åka vagn efter åsna måndag - fredag 11 - 12 och 14 - 15. 
Korvgrillning, måndag - fredag 11 - 15. 
Omröstning och dopkalas för lammen på fredag. 
För mer information besök Rådsparkens egna hemsida www.radsparken.se  
Telefon: 08-535 309 79 

Mötesplatser för ungdomar 

Huset   
Öppettider: måndag – torsdag 17 – 22, fredag 17 – 24, lördag 18 - 23, söndag 17 – 22. 
Aktiviteter 
Måndag 25 februari: Karaoke- och Hantverkskväll. 
Onsdag 27 februari: OnsdagsBuller, entré 25kronor.  
Fredag 29 februari: HusetFredag - klättervägg, karaoke, Guitar Hero, hantverkscafé med mera. 
Gratis! 


