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Information från styrelsen till föreningens medlemmar

Sveriges Nationaldag den 6 juni
Det tillhör traditionerna här på Snickarbacken att vi samlas vid föreningens
flaggstång intill kvartersgården kl 08.00 för att ”spela upp” flaggan på Sveriges
nationaldag.
Visserligen infaller nationaldagen i år på en måndag men sedan flera år tillbaka är
denna dag en helgdag då de flesta av oss är lediga. Tänk på att inget är som tidiga
morgnar på försommaren!
Efter flaggceremonin minglar vi tillsammans med barn och barnbarn och får något
att förtära.
Uppföljning av föreningsstämman den 26 april
Den ordinarie föreningsstämman genomfördes i år som planerat den 26 april i
kvartersgården i närvaro av nära nog 100 medlemmar.
Styrelsens årsredovisning, inkl bokslut och vinstdisposition, godkändes av stämman
och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.
Till ny styrelse valdes - på valberedningens förslag - sju ordinare ledamöter och tre
suppleanter, två revisorer och en fritidskommitté bestående av tretton medlemmar.
Den sittande valberedningen återvaldes av stämman. Se vidare det justerade
protokollet från stämman.
Nio motioner från föreningens medlemmar och en proposition från styrelsen
behandlades på stämman. Några bifölls av stämman, andra avslogs på förslag av
styrelsen medan andra motioner, liksom styrelsens proposition skall utredas
ytterligare av den nyvalda styrelsen. Se vidare det justerade protokollet från
stämman.
Årets föreningsstämma avslutades med en enkel måltid i form av en välsmakande
”landgång” och ett glas vin.
Grovsoprummets öppethållandetider
Tiderna då det sk grovsoprummet i kallgaraget är öppet för medlemmarnas räkning
kommer att ändras inom kort, då följande tider i stället gäller:
Måndagar
07-09
Tisdagar 18-20
Torsdagar
18-20
Fredagar 18-20
Lördagar
14-16
Söndagar 16-18
Vänd!
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forts Grovsopor
Obs 1! På förekommen anledning vill vi påminna om att i grovsoprummet liksom
på trapphusens soprumsdörrar finns detaljerade anvisningar som gäller vad som
skall slängas i olika kärl och rum.
Grövre avfall skall naturligtvis köras till någon av kommunens soptippar.
Obs 2!De två medlemmar som saknar sina badkar kan vi berätta att dessa finns
för avhämtning i grovsopummet !!
Rapport från städdagen
I samband med Fritidskommitténs städdag lördagen den 23 april gjordes fina
insatser av de bortåt 40 medlemmar och barn som ”finputsade” vårt område till
glädje för alla oss boende. Inte minst gällde det i år att ta hand om resterna efter att
föreningens uppskattade trädgårdsentreprenör gjort grovjobbet nere i vårt
skogsområde nedanför B-huset. Där återstår nu bara för oss att be Mk Trädgård
forsla bort alla trädstammar som vi inte kan elda upp och att till hösten sätta eld på
de rishögar som ligger kvar.
Medlemmarnas sociala kontakter
För tredje året i rad genomfördes den 14 april återigen en mycket lyckad sjöresa
med Ekerölinjen över Ålands hav med ett 40-tal deltagare. En välsmakande
lunchbuffé , kaffeservering med musikunderhållning på återresan och trevligt
umgänge med våra vänner från Snickarbacken, allt ingick i ”priset”, så även
bussresan t/r Snickarbacken.
Vårens sista sopplunch ersattes med en mycket uppskattad och välbesökt
”vårlunch”den 12 maj. Rökt lax med färsk potatis, sås och sallad och till dessert
jordgubbar med grädde och rulltårta serverades. Margareta Skoog underhöll till
kaffet de 40-tal lunchgästena med intressant berättelse om sin resa till Nepal 2012.
Fixartjänst
Solom har i ett programblad för april påmint om att man kostnadsfritt hjälper
pensionärer i Sollentuna med enklare tjänster i hemmet i syfte att bland annat minska
risken för fallskador. Kliv med andra ord inte upp på stolar eller stegar om du känner
dig osäker och kan falla ner och göra dig illa. Ring då i stället 08-579 225 37 så
hjälper de dig.
En trevlig försommar tillönskas de boende på Snickarbacken !
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