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SNICKARBLADET
Kort från styrelsen
Under sommaren blir det ett längre uppehåll mellan styrelsemötena, men planerna inför hösten är
i full gång. Styrelsen tittar bland annat på en ny hemsida som framför allt kommer vara lättare att
administrera så vi lättare kan nå ut med bra information till er medlemmar. En ny del av
varmgaraget ska renoveras och några av garageplatserna utrustas med möjlighet att ladda elbilar.
Styrelsen utreder också om och hur föreningens låssystem kan uppdateras.

Grillsäsong
Det härliga vädret lockar många att grilla och styrelsen vill härmed påminna om de regler som vi
har i vår förening. Boende med balkong eller terass får endast använda elgrill.
Uteplatser på markplan får använda el- eller gasolgrill. Av brandsäkerhetsskäl måste
avståndet från hus eller andra byggnadsdelar vara minst 5 meter. Vid Sidensvansvägen 79–81 finns
en större gränsslänt utanför uteplatsen. Längst ut på denna gräsyta kan kolgrillning tillåtas under
följande förutsättningar:
• Grillning är endast tillåten på egna flyttbara grillar
• Den som grillar har fullt ansvar för brandbevakning och att elden släcks.
Därav behovet att ha brandsläckningsutrustning till hands
• Sollentuna kommun kan utlysa generellt eldningsförbud vid väldigt torrt
väder
Det finns också en grillplats iordningställd i skogsområdet nedanför B-huset.

Fel på e-fakturorna från HSB
Alla som får e-fakturor från HSB har förhoppningsvis redan själva lagt märke till att något blivit fel
med månadens faktura. Beloppet för juli har blivit 0 kronor. Men öppnas avin syns vilket som är
rätt belopp att betala. Ändra beloppet innan du godkänner betalningen.

Tisdagsöppet
Fram till och med den 26 juni håller styrelsen tisdagsöppet som vanligt jämna veckor. Sedan blir
det uppehåll fram till den 21 augusti då tisdagsöppet drar igång igen. Under sommarveckorna
kan det ta lite längre tid än vanligt att få svar på mejl från styrelsen, vi ber om överseende med
detta.
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Koppeltvång
Styrelsen vill påminna om att det är koppeltvång för hundar inom föreningens område året om.

Terassernas stora blomlådor
Flera av oss bor vackert med terasser med stora blomlådor – som också kommer övriga boende och
besökare till glädje. Men det gäller att hålla efter dem! Växter som hänger ned över kanten skräpar
med stor sannolikhet ner, och på våningen under sitter kanske grannen och äter. Se till att inga
växter hänger över kanten. Det är också lämpligt att se till att ingen växtlighet växer upp för högt,
vilket kan störa grannar ovanför.
De stora blomlådorna väger mycket när de är tomma och ännu mer när de är fyllda med jord.
Undvik att ha för stora växter och buskar i lådorna vars rotsystem adderar ännu mer till vikten.

Minnesplatta till vårt flyttblock
Utanför port 85 ligger det en stor sten. Förr i tiden kallades stenar av den typen för jättekast, för
man trodde att jättar slungat iväg dem. I själva verket har stenen åkt hit där den ligger med
inlandsisen för ungefär tiotusen år sedan.
Under högtidliga former kommer kommunstyrelsens ordförande Henrik Thunes att, tillsammans
med styrelsen och fritidskommittén avtäcka en minnesplatta på vårt flyttblock lördagen den 1
september klockan 14. Välkomna!

Inbrott – Grannsamverkan
Så här års när många kanske reser bort är det extra viktigt att grannsamverka för att försöka
förhindra inbrott. Lär känna dina grannar, be om hjälp att hålla uppsikt om du reser bort och var
nyfiken på de som rör sig i vårt område. Det kan avskräcka inbrottstjuvar att få frågan: Hej, vem är
du?
Undvik att skriva på sociala medier att du reser bort och vänta med att lägga ut semesterbilderna
tills du är hemma igen.

Mobila ÅVC:n i Sollentuna
Till den mobila återvinningscentralen kan du lämna i stort sett allt som du kan lämna till de vanliga
återvinningscentralerna (läs mer om den på seom.se). Den mobila stationen kommer till Kärrdal,
Lomvägen (skolans p-plats) ett antal lördagar framöver:
14 juli, 11 augusti, 8 september, 13 oktober, 10 november och 8 december, alla dagarna mellan kl
10–14.

Glad sommar önskar Styrelsen
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