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Årsstämma nr 31 i ordningen är genomförd 
På stämman den 21/3 som i vanlig ordning hölls i samlingslokalen deltog 28 av 72 fastigheter. 

Sonja hade bakat goda bullar (där missade ni något – ni som inte var där). 

Protokollet från stämman finns upplagt på hemsidan www.mysf.se, det finns även att få tag på hos den nya styrelsen. 

Valberedningen hade gjort ett mycket bra jobb och hittat en ny kassör eftersom Peter Nordström flyttar ifrån området, 

även Ordföranden och allas vår hustomte Ove Moberg har valt att avgå och ersätts av Mirja Ekestubbe. 

 Nya Styrelsen 
Ordförande Mirja Ekestubbe 1 år (vald på 1 år) 

Kassör Jonas Steinhouf 2 år (nyvald på 2 år) 

Ord.ledamot Thomas Wittefeldt 2 år (nyvald, tidigare suppleant) 

Ord.ledamot Sonja Grauwald Boman 1 år (kvarstår) 

Ord.ledamot Fredrik Gregeby 2 år (omvald) 

Suppleant Ann-Marie Gahm  1 år (omvald) 

Suppleant Madeleine Linderman 1 år (nyvald) 

Suppleant Anna Hård 1 år (nyvald) 

Medlemsavgiften 2013 
Medlemsavgiften kommer att höjas från och med kvartal 2. Den nya avgiften blir 2400 kr i kvartalet. 

Medlemsavgiften ska täcka dessa kostnader: 

 

Information om sophantering 
Styrelsen har haft möte med SRV som hanterar sopor i Huddinge kommun. SRV har för avsikt att under hösten 2013 

införa sortering för gemensamhetsanläggningar så som t.ex. Myrängens Samfällighet. Sorteringen innebär att boende i 

området ska börja sortera komposterbart avfall i bruna papperspåsar som tillhandahålls av SRV. Dessa slängs sedan i 

ett separat brunt kärl vid de ordinarie sopskåpen. Om samfälligheten inte börjar sortera (kompostera) väntas en 

höjning av avgiften med 25 % under 2014. Mer information från styrelsen kommer under vår/sommar. 

Pappersförpackningar, metall, plast, glas, tidningspapper m.m. ska som tidigare lämnas till kommunens 

återvinningsstationer vid t.ex. Samglas eller Coop. 

Vi måste bli bättre på detta då det allt för oftast hittas bl.a stora pappförpackningar i hushållssoporna. 

Återvinningsstationer  
På Södertörn finns cirka 215 återvinningsstationer. De är en del i FTI:s (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen) 

insamlingssystem för förpackningar, returglas och returpapper.  FTI äger stationerna och bestämmer var de ska 

placeras, hur ofta de ska tömmas och städas. På uppdrag av FTI utför SRV sedan tömning av färgat och ofärgat glas 

och städningen. Har du synpunkter rörande återvinningsstationerna vänder du dig till www.ftiab.se 

Det här kan du slänga på återvinningsstationen: 

-Pappersförpackningar 

-Förpackningar i hård respektive mjuk plast 

-Metallförpackningar 

-Tidningar 

-Returglas 

-Småbatterier 

-Returpapper 

Närmaste återvinningsstation är vid Samglas eller vid Coop. 
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Vårstädning 27/4 
Den 27 april är det dags att damma av arbetshandskarna.  

Om ni har förslag på något som behöver köpas in eller utföras på städdagen kontakta 

ert kvartersombudet.  

Vem är mitt kartersombud och tillika valberedning? 

Kv.1  Fredrik Mälberg      D20 

Kv.2  Stefan & Kristina Norin(Sammankallande) M43 

Kv.3  Magnus Torpman & Lise Klein     M5 

Kv.4  Jan Bergman & Anne Marie Frykfeldt     L39 

Kv.5  Georg Oskarsson       L65 

Radgaragen 
Radgaragen kommer att behöva renoveras i brädpanelens nederkant ett arbete som 

kommer att utföras av medlemmarna själva för att spara pengar.  

En arbetsgrupp kommer tillsättas med uppdrag att genomföra detta på städdagen.  

OBS: det kan bli aktuellt att ta bort och flytta eventuella hyllor och saker inne i berörda 

garage för att komma åt att genomföra renoveringen. Vi börjar med garagelängan mot 

stora parkeringen på Lindmätarvägen.  

Bild ifrån garaget på Dagsvärmarvägen, snyggt utfört arbete! 

Pssst visste du att… 
Myrängen Samfällighet har en egen travklubb med 21 st av landets bästa travexperter. Klubben har funnits i ca 14 år 

och träffas var fjärde vecka i samlingslokalen som då förvandlas till spelhåla. Några i travklubben har flyttat ifrån 

området men valt att hålla kontakten med gamla goda grannar genom travklubben. En gång om året besöker gänget 

Solvalla för pengarna som de har 

fått in på ölförsäljning till sig själva 

under lördagarna och inför jul hålls 

den årliga julmiddagen i 

samlingslokalen. Största vinsten 

under åren är på ca18 000 kr men 

självklart är det för den goda 

stämningen och bärsen som gänget 

träffas.  

Tjeeena och Lycka till! 

Nyhetsbrev via E-mail 
Anmäl er på hemsidan www.mysf.se för gratis prenumeration på Myrängens Samfällighetsförenings nyhetsbrev.  

Längst ner till höger på hemsidan står det ”+Följ” tryck på den och skriv in er e-mailadress så kommer det ett mail när 

hemsidan uppdaters.  

Frilansande journalister och medlemmar i området som har färdiga artiklar eller förslag på innehåll till hemsidan och 

Myrängsbladet kontakta mer än gärna ansvarig utgivare: Styrelsen eller redaktionen fredrik.gregeby@comhem.se 

  

  

 Glad påsk önskar styrelsen! 
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