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SNICKARBLADET
Kort från styrelsen
Styrelsen har bråda dagar med alla förberedelser inför årsstämman den 23 april, men en
del annat hinns också med. Exempelvis förbereder vi för ett byte av våra portkoder. Mer
information om detta kommer till alla berörda när det blir aktuellt.

Snöröjning
Det har inkommit synpunkter på snöröjningen i år. Sedan förvaltningsbytet till HSB är det
en entreprenör som heter Topent som har hand om markskötseln i vårt område.
Eventuella felanmälningar ska göras till HSB som samordnar hanteringen av dessa.
Styrelsen kommer också att utvärdera arbetet som gjorts tillsammans med Topent för att
se vad som kan göras bättre.
Sollentuna kommun ansvarar däremot för att snöröja gångvägen från bron och bort till
förskolan, samt ned till vändplanen. Det är alltså till kommunen man ska höra av sig med
eventuella felanmälningar kring snöröjningen där.
Topent använder inte salt (men det gör dock kommunen på gångvägen till förskolan), och
styrelsen vill påminna alla boende om att låta bli att på eget bevåg salta kring våra portar.
Saltet skadar armeringen i våra hus.

Sopkorgar
Vi har ett antal gröna sopkorgar i vårt område och en del av dessa blir snabbt överfulla. Vi
måste invänta lite varmare väder, men sedan kommer vi att se över placeringen och
storleken på sopkorgarna. Framför allt den vid gångbron verkar bli full fort. Tills
väderleken är med oss kommer sopkorgarna att tömmas oftare.
Styrelsen vill påminna om att sopkorgarna i området inte är till för soppåsar från våra
lägenheter, dessa ska lämnas i våra soprum.
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Fritidskommittén
Vår fantastiska fritidskommitté meddelar att datumet för vårens städdag måste ändras.
Nytt datum är den 14 april – spara det i era kalendrar. Vi hoppas att snön smält bort till
dess så att det finns något att städa.
Det anordnas också en resa till Åland den 11 april. Lappar om detta ska sitta uppe i alla
portar. Det går fortfarande att anmäla sig.

Styrelsen önskar

Glad Påsk!
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