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Information från styrelsen till föreningens medlemmar

Styrelserummets öppethållandetider i sommar
Styrelserummets normala öppethållandetider för medlemmarnas frågor och behov av
medlemsservice är på tisdagarna mellan kl 18.00 och 19.00. Adress: Sidensvansvägen 63, dvs i
kvartersgården.
Under den kommande sommaren vill vi informera medlemmarna om att tisdagen den 16 juni är
sista gången styrelserummet är öppet inför semesteruppehållet. Från och med tisdagen den 18
augusti är det återigen öppet.
Föreningens fastighetsskötare, Järva Fastighetsaktiebolag , kan man även under sommaren nå
under dygnets alla timmar och årets alla dagar och då bli kopplad till jourhavande fastighetsskötare
på telefon 08-35 24 44 eller via e-post med adress fel@snickarbacken.info.
Uppföljning av föreningsstämmorna den 7 maj och den 28 maj
Den ordinarie föreningsstämman avhölls som planerat den 7 maj och genomfördes till de
närvarande medlemmarnas fulla belåtenhet.
Styrelsens årsredovisning för 2014 fastställdes av stämman och styrelsen fick på förslag av
föreningens revisorer också ansvarsfrihet för det gångna året.
Alla val till styrelseledamöter, fritidskommitté och revisorer beslöts enligt innehållet i
valberedningens förslag. En delvis ny valberedning valdes också av stämman.
De till stämman inlämnade motionerna som styrelsen svarat på och som tillsammans med övriga
handlingar distribuerats till medlemmarna behandlades i vederbörlig ordning. Motionerna nummer
8 och 9 fick den nyvalda styrelsen i uppgift att fundera vidare på.
Vid den extra föreningsstämman, som avhölls på kursgården Bergendal Meetings i närvaro av hela
122 medlemmar inkl ”bisittare”, föranleddes av att föreningens nya stadgar -för att gälla - måste
beslutas av två på varandra följande stämmor, vilket också skedde. Denna stämma avslutades med
en uppskattad och välsmakande middag i Bergendals glasmatsal i anledning av att föreningen firar
25 år sedan vårt bostadsområde byggdes.
För ytterligare information, se innehållen i de distribuerade stämmoprotokollen.
Sveriges nationaldag
Det tillhör nu sedan flera år tillbaka traditionerna på Snickarbacken att den 6 juni, som är Sveriges
nationaldag tillika svenska flaggans dag, att samlas vid flaggstången intill kvartersgården. Den
dagen är numera helg, de flesta av oss är lediga och i år är det dessutom en lördag.
Klockan 08.00 kommer vår flagga utanför kvartersgården att hissas, varefter vi minglar
tillsammans med barn och barnbarn och får något att förtära.
Tänk på att inget är som tidiga morgnar på försommaren.

Välkomna barn och vuxna!
Vänd!
Sidan 1 (2)

Vår förening finns nu på facebook
Hos föreningens medlemmar finns det ett uttalat behov att ytterligare förbättra ”umgänget” mellan
föreningens medlemmar och dess styrelse. Ett modernt sätt är det sociala digitala nätverket
facebook.
Föreningens egen facebookgrupp är inte avsedd att ersätta vare sig Snickarbladet eller föreningens
hemsida och den är inte heller tänkt som en kanal för enkelriktad kommunikation mellan styrelsen
och de boende. Den är helt enkelt avsedd att bli ett ”interaktivt medium” för samtliga boende på
Snickarbacken. Här kan föreningens medlemmar ställa 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.
För att registrera sig och gå med i gruppen: Läs vidare i det bilagda informationsbladet.
Välkommen till facebook! säger Ralph Wetterberg som är styrelsens kontaktperson i denna fråga.

Grannsamverkan
Följande information är värd att upprepa från Snickarbladet nummer 4/2014.
Även om de boende på Snickarbacken i stort sett varit befriade från allvarliga brott under de
senaste åren vet vi att inbrotten, såväl i villor som i lägenheter, ökar markant under sommaren, då
många människor har semester och ofta är bortresta.
Ta således fram den mycket informativa broschyren Grannsamverkan, som har delats ut till alla
medlemmar och som finns i en restupplaga i styrelserummet och läs vad du med begränsade medel
kan göra för att minska risken för inbrott och skadegörelse i hemmet.
Här följer några enkla åtgärder till att börja med:
< Skriv en inventarieförteckning och/eller fotografera stöldbegärliga inventarier
< Märk också stöldbegärliga inventarier
< Meddela grannarna när du är bortrest mer än någon dag
< Förvara värdehandlingar och värdesaker på ett betryggande sätt, gärna i ett säkerhetsskåp
< Var allmänt vaksam och kontakta polisen på telefon 112 eller 11414 eller föreningens
huvudkontaktombud Ralph Wetterberg på telefon 08-7580598 eller 0703-206521, om du ser
eller misstänker att ett brott har skett eller planeras.

En fortsatt trevlig och med förhoppning om en varm och solig sommar önskas
de boende på Snickarbacken!
Styrelsen

Vänd!
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