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Sni cl(arb ladet
BRF SNJCKAR.BACKEN SOLLENTUNA
Sidensvansviigen 63, 192 55 Sollentuna

Information frfin s!yrclscn till forcnin gcns mcdlcmmar

Rcdaktor: Ulf Rcdtzcr

Arets ordinarie foreningsstamma
Sa l1ar ars vill vi paminna alla de boende om att Jjuset och varmen kommer tillbaka pa vara
breddgrader- var sa salcer. Aven om det for narvarande bade ar kallt ocb morkt ute blir det allt
ljusare pa vara breddgrader. Solen a.r uppe ytterligare 30 minuter fOr varje vecka som gar sa har
ars. Det stundar· saledes ljusare tider och sa smaningom kommer va.ren att narma sig for att ge plats
inte bara for alla varblommor och fagelkvitter utan ocksa for foreningens ordinarie sllimma.
Styrelsen kommer art kalla medlemmama till den ordinarie foreningsstfum11a11, vilken i ar plar1eras
till torsdagen den 8 maj kl 19.00 i kvariersgfuden.Till detta aterkommer vi senare med en kallelse.

Motioner till foreningsstamman
Medlemmar1ms motioner, dvs medlemma111as forslag- som stadgeenligt skall behandlas pa
stfum11a11 - ska11 lfum1as i styrelsens brevlada Sidensvansvagen 63 senast den 10 mars for att i god
tid hinna behar1dlas av styrelsen infdr sllimman.

Foreninge·ns ekonomi 2013 och 2014
Styrelsen Jagger for narvarar1de sista hand en vid bokslutet for 2013. Aven det gangna aret uppvisar
fdreningen ett positivt resultat som uppgar till i niva med 2012-a.rs resultat, samtidigt som vi under
fuet har haft en fortsatt tillfredsstallande likviditet, dvs pengar i kassan. Vi forstar de medlemmer
som sager art foreningen med sin numera goda ekonomi bade lean sanka medlemmarnas avgifter
sar11tidigt som vi skulle kunna a11101iera pa foreningens Ian, vilket vi ocksa gjorde under 2013.
Bakgrunden till styrelsens forsiktighet i ekonomiska avseenden fu· att foreningen aven efter
fjolarets ai110iieringar, bar banklan som vid arets slut uppgick till215 miljoner, vilket gor oss
sarbara vid framtida rantejustreringar, samtidigt som behovet att underhalla foreningens fastighet,
dvs saval husen som den yttre miljon, okar i takt med att vara bostader blir aldre. Det senare
fordrar att vi ar "stadda i kassan".
I samband med budgetkonferensen i november, noterades att styrelse11 under hosten varit
framgangsrik i sina forhandlingar med barlkerna, vilket gor ati foreningen aven under 2014
kommer att redovisa ett bra resultat, vilke1 i sin turgor att si)1relsen beslutat att sanka
medlemsavgifterna med 5% from 2014-07-01. Styrelsen planerar samtidigt ati under are1
amortera ytterligare 5 miljoner pa foreningens bmlklan .
.

Fritidskommittens aktiviteter

\
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Foreningens sociala verksambet, som i hog grad arrangeras och genomfbrs av fritidskommiiien ,
ha.r unaer hastens lapp bade anordnat sk vantraffar, soppluncher och inte min st en mycketlyckad
och valsmakande julluncb med underh3llning. Nasta siaddag kommer att anordnas lordagen den 26
april , da aven brandkaren Attunda kommer att visa upp sina bilar och sin utrustning.
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En gemensam resa over Alands hav med Ekero-linjen planeras ocksa under april. Vi aterkomrner
med narmare information senare. De av oss som gama motionerar, sarntidigt som man vill halla sig
ren och fin , vill vi meddela att foreningens bastu i kvartersgarden renoverats under hasten. Den tal
ett besok, valkomna!
Kommande soppluncher ager rum den 20 februari och den 20 mars med anmalan till Berit
Janoschek eller Margareta Skoog senast den 16 febmari resp den 16 mars.

Bedragare och tjuv
Fore jul fick en medlem ett oanmalt besok av en person som sa sig vilja kontrollera varmen.
I stallet blev hon bestulen pa dyrbara smycken av ytterligare en person. Hur "trevlig och
pratsam" en person an ar slapp aldrig in en okand eller ej foranrnald person i lagenheten. Detta
galler oss alla- vuxna som bam!

Krav och rutiner vid badrumsrenoveringar
Styrelsen har faststallt villkor och regler som skall tillampas i sarnband med renovering av badmm.
Fore arbetena paboijas skall de beskrivas och godkannas av styrelsen. Arbetena skall utfdras av
behorig firma, som efter att arbetena avslutats skriftligen intygar att de uppfyller gallande
bestammelser och standarder.
I ovrigt galler innehallet i foreningens broschyr "Allmanna regler och rad for ombyggnad,
renovering och skotsel av lagenheter inom Brf Snickarbacken".
Styrelsens kontaktperson i dessa arenden ar Jan Sjostrand

Sophamtningen blir bara dyrare och dyrare
V ara soptaxor bestams av komrnunens politiker och vi pa Snickarbacken maste anpas sa oss till de
nya taxoma, samtidigt som vi skall vidta atgarder for att begransa kostnadsokningama.
Foljande galler fran 1 januari i ar:
~ att "mila ut" ett karl fran soprummet till bilen kostar 10:- mot tidigare 7:~ varje kg kostar dessutom 3:- mot tidigare 2:~ for varje lagenhet tas dessutom ut en grundavgift pa 525:- om vi sorterar matavfallet ordentligt,
vilket innebar att 40% av sopomas vikt skall vara komposterbart. I annat fall blir
grundavgiften hela 840:- per lagenhet, dvs 315:- mer per lagenhet eller totalt for
Snickarbacken 98 145:-. Avskrackande mycket pengar!
Alltsa!
1. Endast hushallssopor i de grana karlen och komposterbart avfall i papperspasar i det bruna
karlet skall.lamnas i soprummen
2. Annat avfall, dvs glas, tidningar, sk elskrot, glOdlampor, wellpapp och kartonger skall slangas
enligt anvisningar pa sopmmsdorrama och i grovsoprummet i kallgaraget
3. I grovsoprummet finns sarskilda "burar" for kartonger, som skall vikas ihop, en "bur" for
elskrot och lador for lampor och batterier och ocksa en container fdr grovsopor. Folj anslagna
regler fOr vad som ar grovsopor! Grovsopmmrnet har fdljande oppethallandetider:
Mandag 07.00-09.00
Tisdag 18.00- 19.00
Torsdag 18.00- 19.00
Sondag 14.00- 16.00
Ta ocksa del av det bifogade informationsbladet fran Sollentuna Energi!
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Brf Snickarbacken - Nu sorterar vi mer!
Kontakt till styrelsen
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SaLLENTUNA

ENERGI
Dina atervinningsstationer:
COOP Fmum Norra Malmvagen och Hagby Ave,
Rudbecksvag samt Coop Fmum Konsumentvagen
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www.sollentunaenergi.se

