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Information från styrelsen till föreningens medlemmar

Informationsmöte
Föreningens traditionlla informationsmöte under hösten är i år planerat till torsdagen den 27
november kl 19.00 i kvartersgården, då styrelsen kommer att informera om föreningens
verksamhet och dess ekonomi.
Vid mötet får naturligtvis medlemmarna också tillfälle att ställa frågor till styrelsen. Lämna gärna
in dessa frågor i styrelsens brevlåda, Sidensvansvägen 63, så att vi kan förbereda oss inför mötet.

Välkomna !
Fortsättning följer på höstens soppluncher
Vid den senaste sopplunchen presenterade sig förskolans nye kock Jörn och serverade en i allas
tycke mycket välsmakande soppa.
Nästa gång det är dags att umgås i denna gemenskap är torsdagen den 20 november kl 13.00.
Anmäl dig senast nu på söndag (!!) till Margareta på telefon 0707-225621 eller på hennes
mailadress margareta.linnea.skoog@gmail.com.
Hösten avslutas med en ”uppgradering” av sopplunchen, nämligen i form av en jullunch
måndagen den 15 december (obs! ändrad dag). Till detta återkommer vi med närmare info i
nästa nummer av Snickarbladet.

Välkomna !
PUB- kväll lördagen den 29 november
Till de i allas tycke lyckade PUB-kvällarna återkommer den uppskattade festkommittén med en
inbjudan till en ny PUB- kväll för de boende på Snickarbacken, med tillfälle att ”frottera” sig med
nya och gamla vänner här på Snickarbacken. Man minglar och lyssnar på levande musik och varför
inte tillsammans med ett glas vin eller en öl.
Mellan kl 19 och 20 är det som vanligt ”happy our” med kraftigt rabatterade priser på öl och vin.

Välkomna till kvartersgården i höstmörkret!
Områdets parkeringsplatser
Sedan vårt bostadsområde byggdes för snart 25 år sedan har många ”personbilar” blivit både
längre, bredare och högre, vilket ställer till besvär för de som parkerar intill de numera allt större
bilarna.
I avvaktan på en ”radikalare ” lösning på detta problem ber styrelsen berörda medlemmar som har
stora ”personbilar” att respektera att era närmaste grannar behöver komma in och ur sina bilar.

Hyr Kvartersgården
Föreningens kvartersgård är en resurs som många andra föreningar inte har.
Som ni vet används den såväl vid föreningens sammankomster och styrelsemöten som under
fritidskommittés gymnastikpass på onsdagarna, av förskolan och också vid uthyrning till
medlemmarnas familjetillställningar.

Vänd!
Sidan 1 (2)

Fritidskommitténs Gunilla Fredholm, som tillsammans med Birgitta Sidfalk svarar för uthyrningen
av kvartersgården tycker dock att kvartersgården, som är välutrustad vad gäller bord och stolar,
glas och porslin etc, är dåligt utnyttjad.
Ta därför kontakt med i första hand Gunilla, på telefon 08-758 05 74, för en första kontakt om en
bokning av kvartersgården. Det är inte gratis att hyra lokalen- men nästan!

Sollentunas pärla!
Att vårda och underhålla föreningens fastighet, dvs husen och den yttre miljön är
vår absolut viktigaste uppgift för att våra medlemmar skall känna sig trygga och
säkra och trivas i vårt lugna och fina bostadsområde Snickarbacken. Detta är inte
kapitalförstöring!
Hösthälsningar från Styrelsen

Glöm nu inte heller !
att anmäla dig till sopplunchen torsdagen den 20 november
att boka torsdagen den 27 november kl 19.00 för medlemsmötet i kvartersgården
att umgås med grannarna under PUB-kvällen lördagen den 29 november

Vänd!
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