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Information från styrelsen till föreningens medlemmar

Årets ordinarie föreningsstämma
För ett år sedan skrev vi att så småningom kommer ljuset och också värmen tillbaka
till våra breddgrader här uppe i norra Europa . Och det gäller även i år. Vi lever
också i den del av världen där det politiskt sett är lugnt, vilket vi får vara mycket
tacksamma för.
Våren närmar sig som sagt, en vår som innebär att vi får höra fåglar som kvittrar, se
blåsippor och tussilago blomma och som också kommer att lämna plats för
föreningens ordinarie föreningsstämma, som i år kommer att äga rum
måndagen den 24 april kl 19.00 i Kvartersgården.
Välkomna alla medlemmar till en givande och trivsam föreningsstämma, som
kommer att avslutas med en lättare förtäring och ett glas vin!
Motioner till föreningsstämman
Medlemmarnas motioner, dvs medlemmarnas förslag - som stadgeenligt skall
behandlas på föreningsstämman - skall lämnas i styrelsens brevlåda
Sidensvansvägen 63 senast den 28 februari för att i god tid kunna behandlas av
styrelsen inför stämman .
Fritidskommittén
Föreningens fritidskommitté planerar under det första halvåret i år för inte mindre
än fyra sk soppluncher under följande torsdagar: den 9 februai, den 9 mars,
den 6 april och den 18 maj.
Lunchen äger som vanligt rum i Kvartersgården med början kl 13.00, då det
kommer att serveras en välsmakande soppa tillsammans med smör och bröd och
ost och också en efterrätt till det facila priset av 65:-.
Spontan underhållning i form av sång och musik och kanske också något föredrag
planerar Margareta och Co för under våren.
Anmälan sker till Margareta senast söndagen innan resp lunch på telefon
0707-22 56 21 eller margareta.linnea.skoog@gmail.com .
Föreningens alltid aktiva fritidskommitté har i höst investerat i ett bordtennisbord
som står till medlemmarnas förfogande. Man anordnar seniorgympa, yoga, sitt gympa och barndans förutom att man anordnar städdagar, hyr ut samlingslokalen,
svarar för att flaggan hissas på de allmänna flaggdagarna, planterar blommor i våra
blomkrukor, svarar för syrummet, snickarboden och boulebanan. Allt görs med
ideella arbetsinsatser! Fantastiskt ,eller hur?
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Städdagen lördagen den 22 april
Här vill vi i god tid inför vårens ankomst också nämna att vår fritidskommitté med
K-G Lax i spetsen varje år anordnar den alltid uppskattade städdagen, då alla vuxna
och också barn får tillfälle att under en lördagsförmiddag utvändigt ”finputsa” vårt
vackra område. Samling utanför kvartersgården kl 10.00 och vi avslutar med mingel,
kaffe/kaka och korv med bröd omkring kl 12.
Vår förening finns på facebook
Sedan några år tillbaka finns vår egen förening på facebook för att ge medlemmarna
en ytterligare möjlighet att kommunicera med övriga medlemmar i föreningen och
givetvis också med styrelsen. Med andra ord ett ”modernt sätt” är då att utnyttja det
”interaktiva” och digitala nätverket facebook.
Föreningens egen facebookgrupp är inte till för att ersätta vare sig detta Snickarblad
eller föreningens hemsida eller andra sociala kontakter oss medlemmar emellan och
naturligtvis inte heller olika former av ”grannsamverkan”.
Här kan föreningens medlemmar också ställer frågor och få svar, ha synpunkter på
föreningens verksamhet, gemensamma evenemang etc.
Gruppen är ”sluten” , vilket innebär att endast de boende på Snickarbacken ges
tillträde till denna grupp. Hittills har 103 av föreningens alla melemmar anslutit sig
till vår egen grupp.
Välkommen till facebook ! hälsar Ralph Wetterberg som är styrelsens kontaktperson
i detta ärende och som du skall ta kontakt med på telefon 08-758 05 98 eller via
Ralphs mailadress: ralph.wetterberg@swipnet.se.
Soporna i Grovsoprummet i kallgaraget
Nu har Seom sagt ifrån! Kort sagt är både kommunen och styrelsen sedan länge
trötta på hur våra medlemmar hanterar sina sopor. Det finns i klartext, både i
grovsoprummet och på ytterdörrarna till soprummen i trapphusen, anslag hur våra
hushållssopor skall sorteras.
I grovsoprummet planerar man att byta ut den stora sopcontainern mot några
mindre, som bara rymmer 1000 liter i stället för den nuvarande på 8 kbm.
Efter utbytet är förhoppningen och också förvissningen att det blir slut på detta
missbruk.
Med andra ord ! Nu är det slut med att uttjänta möbler, kylskåp,tvättmaskiner,
badkar och byggavfall lämnas i grovsoprummet. I stället får de boende på egen
bekostnad transportera detta avfall till någon kommunal återvinnings-anläggning,
tex Hagbytippen i Täby.
För wellpapp /kartonger, sk ”elskräp”, batterier och glödlampor kommer det även i
fortsättningen att finnas behållare i grovsoprummet. För tidningar finns två
containrar på området och för glas flera uppställda containrar i kommunen.

God fortsättning på det nya året hälsar Styrelsen
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