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SNICKARBLADET 
Kort från styrelsen 
Hurra! Nu är 2018 här – fullt av nya möjligheter – och årets första nummer av 
Snickarbladet har landat i era brevlådor.  

Styrelsen har haft årets första möte. Till alla er som har funderingar kring köerna till våra 
parkeringar och förråd som det bland annat pratades en hel del om på senaste 
informationsmötet – vill vi berätta att vi jobbar intensivt tillsammans med HSB och ber att 
få återkomma med mer information i nästa nummer av Snickarbladet då vi hunnit ha 
ytterligare ett styrelsemöte. 

Sedan årsskiftet ser styrelsen lite annorlunda ut då Ralph Wetterberg på egen begäran 
lämnat sin post. Han ersätts som vice ordförande fram till nästa årsmöte av Leif Bergquist. 

Dags att slänga granen? 
Har du inte lyckats packa ned julen än och har granen kvar, går den bra att lämna bakom 
B-huset nedanför grillplatsen som finns där. 

Pappersförpackningar/kartonger 
Nu finns all återvinning samlad vid grovsoprummet, inklusive papp- och kartong, två 
behållare finns precis utanför.  

Vi håller på och undersöker möjligheterna för att hålla grovsoprummet öppet alla dagar i 
veckan mellan 06–21. Det är i skrivande stund inte klart, men kommer förstås att synas på 
anslag i trapphusen, på dörren till soprummet och i kommande nummer av Snickarbladet 
om det går vägen.  

Fram med skruvmejseln 
Före jul hade vi ett inbrott här i föreningen och i samband med det upptäckte vi i styrelsen 
en enkel men viktig åtgärd alla bör göra. Om du öppnar din lägenhetsdörr och tittar på 
låsblecket i karmen (”hålet”) finns det två skruvar. Säkerställ att båda dessa är skruvade i 
botten, annars fungerar inte våra säkerhetsdörrar som det är tänkt och företagsamma 
tjuvar kan enklare ta sig in. 
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Grannsamverkan gör skillnad 
Vår lokala polis vill dela med sig av följande solskenshistoria. Den 22 januari ringde en 
granne in till polisen då inbrottstjuvar syntes vid en villa på Rättviksvägen i Sollentuna. En 
polis som var med vid insatsen säger så här: 

Tack vare grannar i Norrviken som såg inbrottstjuvar i ett hus, ringde 112, följde efter gärningsmännen, 
både till fots och i bil, när de sprang från huset tills polisen kom och tog upp jakten så kunde samtliga 
gärningsmän gripas efter biljakt och jakt till fots med hundar.  

Ett fantastiskt samarbete som visar hur viktigt det är med uppmärksamma och rådiga medborgare, 
grannsamverkan när den är som bäst! 

Med det vill vi uppmana er att lära känna era grannar och hjälpas åt att hålla koll här i 
området. Det lönar sig! 

Tisdagsöppet och felanmälningar 
Vi vill påminna om att tisdagsöppet är tillbaka som vanligt med styrelseledamöter på plats 
i föreningslokalen varannan vecka (jämna veckor) mellan klockan 18:30–19:30.  

Nu har HSB tagit över felanmälningar och behöver du göra en sådan når du dem via 
telefon 010-442 50 00. Det går också att mejla in felanmälningar till adressen 
felanmalan.mail@hsb.se eller lämna in via webbsidan hsb.se/norrastorstockholm/
felanmalan. Det går inte att göra felanmälningar via Facebook-gruppen eller via styrelsen. 

Upplever du något störande från exempelvis grannar i området vill vi påminna om att vi 
har avtal med Securitas Trygghetsjour, om det behövs kan du ringa Störningsjouren på 
telefonnummer 010-470 57 00. 

Nytt från fritidskommittén 
Också i år anordnar fritidskommittén soppluncher. Datum för dessa är 22/2, 15/3, 
19/4 samt en vårlunch den 4/5. Luncherna börjar klockan 13. Anmälan sker till 
Margareta Skoog senast söndagen innan respektive lunch till  
margareta.linnea.skoog@gmail.com. 

Andra datum som kan vara bra att lägga in i kalendern redan nu är vårens städdag som är 
inplanerad till den 7 april kl 09:30 och det blir självklart enligt Snickarbacken-tradition 
samling vid flaggstången på vår nationaldag den 6 juni. 

God fortsättning!

�2

mailto:snickarbladet@gmail.com
mailto:felanmalan.mail@hsb.se
http://hsb.se/norrastorstockholm/felanmalan
http://hsb.se/norrastorstockholm/felanmalan
mailto:margareta.linnea.skoog@gmail.com

