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Informationsblad fiir de boendei Snickarbacken, nr 412006
Inftir den stundandejulhelgen och nyflrsskiftet vill styrelseninformera medlemmamaom
foljande:
Ofiirlindrade irsavgifter till fiireningen 2007
"budgetmangling" i styrelsen har vi fattat beslut om ofririindrade avgifter
Efter en omfattande
under niista 6r. I frireningens kostnadsbudgetingir di ocksAkostnadema ftir bredband och
telefoni i enlighet med det avial som ftireningen tecknat med Bredbandsbolaget.Ett positivt
kassaflcideoch ett positivt resultat ingir ocks6i budgetftirutsiittningamaftir 2007. Se vidare
ftireningenshemsidaullll'.snickarbacken.com'
Fiirsiiljningen av garagetomten
"l6ngbiink" har kommunstyrelsenden 30 november
Efter flera irs planering och politisk
"att anta iindring av detaljplan ftir del av Sjdstugans:1, Sj6berg", vilket
fattat ett beslut om
inneblir att ftirsziljningen av den obebyggdadelen av garagetomtennu kan firllftiljas och si
sminingom bebyggasmed 8 smihus. Det kiinns skdnt att vi nu n?istaniir i mil med denna
segslitnaprocess.
Siikerhetsfrigor
Under h6sten har det ftirekommit en rad exempelp& skadegdrelsei omridet, som exempelvis
iiggkastning pA bilar och pi fiinster, inbrottsftirsdk i bilar i varmgaraget,klotter pi
anilagstavlan vid gangbron, stulna entr6mattoretc. Se vidare anslagetpi anslagstavlornai
trapphusen.
for att i gorligaste min fOrhindraytterligare skadegdrelsemiste vi be de vuxna boendei
omrfldet att rkiirpu uppmiirksamhetenoch till styrelsenocksi anmiila tillkommande skador.
En ytterligare Atgiird som styrelsenfattat beslut om iir att dtirrkodernakommer att bytas varje
kvartal, dvs var 3:e m6mad,vilket medlemmarnakommer att informeras om pi nyiret.
Genom det nya altalet med parkeringsbolagetRPS kommer ocksi en ftirstiirkt dvervakning
av omridet aff ske fr6n derassida.
Det "lackar mot jul". Brandk6ren och ocksi styrelsenveidjartill alla som bor i omrAdet,unga
som vuxna, att vara ftirsiktiga med levandeljus och raketer.Kontrollera iiven att
brandvarnama fungerar.

Vgn !

Nu giiller det sopor och avfall
Med den uppfostranderubriken inleds kampanjenmed en nystart for kiillsortering av avfall
"Sollentunas
och sopor inom Snickarbacken.Skall vi leva upp till vArt sjiilvpAtagnaepitet
pdrla" far vi bli viisentligt bAftreph att sorteravira sopor. Liis, begrundaoch riitta Dig efter
innehillet i det bilagda faktabladet, s5 kommer framftir allt sopcontainematt avlastasmycket
av det som kastasi den idas.
Ordning och reda
Till ordningen i omridet hcir ocks6 att alla cyklar si hiir irs skall sta i cykelftirriden, diir det
numera finns gott om plats. Detta gcir att det blir liittare att komma fram bide ftir
"sopgubbarna" och ftir sntir<ijningenoch cyklarna mir dessutombiittre.
Det bdr ocksi pipekas att vissa barnvagnsftnid iir belamrademed mycket som inte skall
grir det.
forvaras d?ir.Rensadiirftir dessainnan vir fastighetsskcitare
Ventilationssystemet
Under det ir som snart iir slut har styrelsenarbetathin for att ventilationssystemetmed
franluftsfliiktama pi vira vindar skall fungera och ftir att luften i liigenheterna, i trapphusen
och i soprummenskall bli biittre.
I vissa liigenheterhar man varit tvungna att byta ut installeradetryckluftsfliiktar, reparera
spiskipor och komplettera kolfilterfliiktar pi medlemmamasbekostnad.Allt detta arbete
skall vara avslutat i god tid ftire den obligatoriska ventilationskontrollen,OVK, 2007.

GodJul och Got Nytt Ar
OnsKas
de boendepbSnicKarbacKen
AVSTTRELSEN

Ps 1! Det finns uppsigad ved att fritt avhiimta
i backennedanftir Stora stenenvid B-huset
Ps2! Niir det blir dagsatt kastajulgranen skall
Du gora det pi sammastiille, dvs nedanfor
Storastenenvid B-huset.
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