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Information från styrelsen till föreningens medlemmar

Informationsmöte för föreningens medlemmar
Höstens traditionella informationsmöte för föreningens medlemmar kommer i år
att anordnas torsdagen den 26 november kl 19.00 i Kvartersgården.
Under mötet kommer styrelsen att informera om föreningens verksamhet och
också om dess ekonomi. Vidare kommer valberedningen att redogöra för sitt
uppdrag inför nästa års föreningsstämma. Efter dessa föredragningar kommer
medlemmarna att ges tillfälle att ställa frågor till styrelsen.
Förberedda frågor får gärna i god tid ställas till styrelsen för att vi skall kunna
förbereda oss . Lämna dem i brevlådan Sidensvansvägen 63.
Höstens sista sopplunch och senare i december ett julbord
Den i höst återstående sopplunchen äger/ägde rum i kvartersgården torsdagen den 12
november.
Till en senare begivenhet inbjuder Fritidskommittén medlemmarna till ett
”omfattande ” och som vi hoppas välsmakande julbord, som i år går av stapeln
torsdagen den 10 december kl 13.00 även den i kvartersgården.
Anmälningar skall i vanlig ordning vara Margareta tillhanda söndagen innan på
telefon 0707-225621 eller margareta.linnea.skoog@gmail.com
Möbler och motionsredskap till salu
Genom Fritidskommittén säljs följande möbler och motionsutrustning till mycket
facila priser:
4 fällbord i trä, längd 170 cm, bredd 70 cm, pris 100:-/ styck
1 gåband, pris 300:1 motionscykel, pris 300:1 ”situp”-bräda, 100:Allt säljs i befintligt skick.
”Först till kvarn”, säger Lennart! Kontakta honom på telefon 08-929103
Områdets garage- och parkeringsplatser
Vi har tidigare i detta ”blad” påpekat vikten av att alla bilar i garagen och på
parkeringsplatserna skall stå inom den egna rutan för att de närmaste grannarna skall
komma in i och ut ur sina bilar utan att plåtskador uppkommer. Ersättningskrav kan i
annat fall komma att ställas på den medlem som orsakat skadan. Därmed ”basta”.
Vänd!
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Barndans på Snickarbacken
Nu är det ”dax” att skicka ut en intresseanmälan för barndans i kvartersgården under
vårterminen 2016. Dansen kommer att hållas en helgdag i månaden under
vårterminen och varje danstillfälle kommer att vara ca 40 minuter.
En symbolisk terminsavgift kan bli aktuell att ta ut. Hoppas barnen vill dansa i vår!
Kontakta Josefine Holm, S34, genom mail: josefine.snickarbacken@gmail.com
eller på telefon 0761-714977
Bostadsrättsmässan i Kista 20-21 november
Inte bara för styrelsens ledamöter kan mässan i Kista vara en intressant mötesplats
för de boende på Snickarbacken.
200 utställare väntar på att få träffa oss. På mässans stora scen bjuds det på
intressanta föreläsningar och debatter om branschens framtidsfrågor. Och
naturligtvis har du chansen att ställa frågor till experterna. Årets moderator är
folkkära Kattis Ahlström.
Anmäl ditt intresse att delta till Ulf på mailadressen ulf.redtzer@bredband.net.
Störning - Störning – Störning
Återigen har man i ett av trapphusen fått in klagomål för att en medlem inte
respekterar att det inte är tillåtet att utnyttja utrustningen i föreningens tvättstugor
efter kl 21.30 på kvällarna och inte heller före kl 07.00 på morgnarna. Detta gäller
alla veckans dagar! Det skall med andra ord vara tyst i våra hus mellan kl 21.30 och
kl 07.00 på morgnarna.
Den som inte rättar sig efter föreningens stadgar och ordningsregler kan i
allvarligaste fall komma att bli uppsagd från sin lägenhet.
Föreningens ”trädgård”
Någon städdag är inte planerad i höst. Däremot kommer valda delar av
Fritidskommittén att göra en rensning av nedklippt sly och vid tjänlig väderlek elda
upp de rishögar som finns i i skogen nedanför B-huset.
MK Trädgårdsskötsel jobbar också ”oförtrutet” året om och veckan lång med att
vårda den yttre miljön för att föreningens medlemmar skall känna sig trygga och
säkra och också trivas i vårt fina bostadsområde.
En uppgift som så här års är lämplig att ta itu med för föreningens medlemmar är att
rensa terrasserna och balkongerna och naturligtvis också marklägenheternas
”trädgårdar”. Klipp ner buskar, rensa rännorna på terrasserna etc etc.
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