
MYRÄNGSBLADET 
Juni 2007 

Nummer 2 

 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)  

Tack till alla städare!Tack till alla städare!Tack till alla städare!Tack till alla städare!    
Vi vill framföra ett stort tack alla ni som 
var ute och gjorde fint på vårens städdag. 
Det var en mycket trevlig dag och 
uppslutningen var väldigt bra. Fort gick 
det, fint blev det och korvarna gick åt som 
smör i solsken. 

Nu är det sommar...Nu är det sommar...Nu är det sommar...Nu är det sommar...    

Här kommer en liten sommarhälsning 
innan alla åker iväg på semester.  
 
I årets sommarblad har vi lite information 
från Styrelsen och från våra medlemmar 
som kan vara bra att känna till. Vi hoppas 
det ska komma till nytta. 
 
...och med detta vill vi passa på att önska 
alla en lång och härlig sommar i stugor 
och trädgårdar. 
 
Trevlig läsning önskar Styrelsen 

Pågående och avslutade förbättringar i områdetPågående och avslutade förbättringar i områdetPågående och avslutade förbättringar i områdetPågående och avslutade förbättringar i området    

Asfaltering på Dagsvärmarvägen 
På gångvägen intill Dagsvärmarvägen 6 har 
vägen tidigare varit feldoserad vilket har 
medfört att vattnet inte rinner ner i 
brunnen utan istället kommer ner på 
intilliggande tomt samt att asfalten har 
förstörts vid gångvägen En asfaltsläggare 
har nu varit här och vägen är lagad.  

Förbättringar på stora garaget/Myrängsvägen  
Arbetet har där satt igång. Vi ska bland annat få 
nya lås, galler för fönsterna och nya lager till 
dragdörrarna m.m. En del är redan gjort men 
förbättringarna fortsätter till hösten.  
 
Tack till Bengt Lundberg och Lasse Pettersson 
som har lagt ner mycket tid på detta. 

Lekplatsgruppen 
Vi har fått en lekplatsgrupp i området med uppgift att ta fram ett förslag på hur vi kan rusta 
upp lekplatserna i området. Gruppen leds av Pernilla Moberg och ett betänkande kommer 
snart att lämnas in till Styrelsen. Stort tack till er som lägger ner arbete på detta. 

Dålig uppslutning vid på årsstämmanDålig uppslutning vid på årsstämmanDålig uppslutning vid på årsstämmanDålig uppslutning vid på årsstämman    
I år var det väldigt dålig uppslutning på årsstämman. Endast 26 av 72 hushåll var 
representerade. Tänk på att detta är Ert forum för att framföra åsikter och ge förslag på 
förbättringar i området.  



Stugfogdar och Stugfogdar och Stugfogdar och Stugfogdar och 

nyckelinnehavarenyckelinnehavarenyckelinnehavarenyckelinnehavare    

En lapp med information om vem man 
ska kontakta om man vill hyra vår 
gemensamhetslokal har nu satts upp 
vid dörren till Träfflokalen. 
I år är det: 
1. Marie-louise Askinger 

Myrängsvägen 21 
Tfn: 076-129 02 88 

2. Lena Ingebrigtsen 
Myrängsvägen 37 
Tfn: 08-711 52 71 

Nyckel finns aven hos ordföranden och 
kassören, men dessa lånas endast ut 
om stugfogdarna är informerade. 

Info från Södertörns brandförsvarsförbundInfo från Södertörns brandförsvarsförbundInfo från Södertörns brandförsvarsförbundInfo från Södertörns brandförsvarsförbund    
Vi har haft besök av Södertörns brandförsvarsförbund som har gått runt i området  
tillsammans med vår ordförande Lars Lindström. Lars har också fått ett brev från Kaj Broberg 
som är Stabsbefäl/Insatsledare med följande meddelande: 
 
2007-05-22 
Södertörns brandförsvarsförbund 
 
Södertörns brandförsvarsförbund ser det som väldigt viktigt för de boende i ert område, att vi 
från Räddningstjänsten kan på ett snabbt sätt ta oss fram till alla era fastigheter i området. För 
att möjliggöra det är det fastighetsägarens ansvar att se till att räddningsvägarna i ert område 
ej är blockerade med parkerade bilar eller annat hinder då det kommer att fördröja och 
försvåra vårt arbete. 
 
Kaj Broberg - Stabsbefäl/Insatsledare 
 
Detta tas även upp i våra ordningsregler som ser ut så här på denna punkt: 
 
Samfällighetens vägar 
Våra vägar ska i princip vara bil- och mcfria. Det får dock användas för att forsla tung eller 
skrymmande last till och från bostaden. Utryckningsfordon, vissa tjänstefordon, taxi och bilar 
som transporterar personer som har svårt att gå, har rätt att köra på vägarna. Det är förbjudet 
att tvätta bilar inom samfällighetens område. 
 
Mopedåkning är inte tillåten. Cykelåkning är tillåten under förutsättning att cyklisterna kör 
försiktigt och visar hänsyn till den som går eller leker i området. 

Nya grannarNya grannarNya grannarNya grannar    
Vi vill hälsa Johan Borrenstam och Cecilia 

Frigren välkomna som har flyttat in på M45 

efter Johnne och Kristina Sundström. 

Behövs Polishjälp?Behövs Polishjälp?Behövs Polishjälp?Behövs Polishjälp?    
Om man behöver snabb polishjälp vid t ex. inbrott, skadegörelse eller misshandel, kan man 
enligt uppgift från en av våra grannar ringa 11414 som går direkt till Södertörns 
Polismästardistrikt, och därmed slippa sitta i kö hos SOS alarm.  

Cykelförrådet stora garagetCykelförrådet stora garagetCykelförrådet stora garagetCykelförrådet stora garaget    
Som en del kanske känner till har vi ett mycket bra 
cykelförråd i stora garaget på Myrängsvägen. Tyvärr är 
det ett återkommande problem att det står en massa 
oanvända cyklar och annat skräp där inne.  
 
Styrelsen har därför följande uppmaning: 
 
Ta ut edra cyklar som ni vill använda i sommar, gör 
dom i ordning och ut och cykla. Har ni däremot slutat 
använda er cykel var vänlig:  
1. Ge bort dom cyklar som ni inte använder 
2. Märk upp edra cyklar 
3. Ta bort allt gammalt skräp som inte kommer att 

användas mer 
Nyckel finns hos Ert kvartersombud. 
 
I slutet av sommaren kommer styrelsen att ha en 
genomgång av rummet och se hur mycket som är 
omärkt. Detta kommer vi då överväga att skänka bort 
då vi förutsätter att de tillhör hushåll som har flyttat 
från området. 
Snälla, hjälp oss att få ett fungerande cykelrum! 
 
M.V. H  Styrelsen 


