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SNICKARBLADET 
Kort från styrelsen 
Den nya styrelsen har nu hunnit träffas ett par gånger och en del av er har funderat över vad vi 
jobbar med. Förutom allt det praktiska som måste skötas, som att godkänna fakturor, lämna ut 
nycklar och parkeringstillstånd och dylika sysslor tittar ledamöterna också i år lite extra på 
framförallt två projekt. Det ena handlar om laddning av elbilar vid föreningens parkeringsplatser 
(glöm inte att svara på vår enkät) och det andra tittar på möjligheterna att sopsortera på vårt 
område. 

Trasig vattenpump 
Under våren har vattentrycket i våra ledningar varierat. Vattnet har till och med sinat helt ibland. 
Anledningen är en trasig vattenpump. En ny beställdes och tyvärr var det lite leveranstid innan 
den kom hit. Nu är den nya pumpen i drift och vi hoppas kunna se fram emot ett jämt tryck igen. 

Garagen kan öppnas manuellt 
Med anledning av strömavbrottet som drabbade dels vårt område, men också större delar av 
Sollentuna, vill styrelsen tipsa om att våra garageportar går att öppna manuellt.  

I kallgaraget kan man gå in genom den mindre dörren och öppna porten genom att lossa på en 
spärr och dra i en kedja. I varmgaraget kan man med nyckel ta sig in via trapphusen och på 
liknande sätt dra i en kedja. 

Prata med grannarna på Facebook 
Vår föreningen har en sluten grupp på Facebook som du hittar genom att söka på 
BrfSnickarbacken eller via webbadressen www.facebook.com/groups/
BrfSnickarbacken.  

Gå gärna med där och diskutera, lufta idéer eller fråga varandra om råd. Notera däremot att 
Facebook inte är en formell kanal för kontakter med styrelsen. På Facebook deltar vi alla privat – 
inklusive styrelseledamöterna – som goda grannar.  

Ärenden till styrelsen skickas som vanligt till e-postadressen styrelsen@snickarbacken.com, 
eller genom att besöka styrelserummet i föreningslokalen tisdagar jämna veckor mellan 18.30–
19.30 (men kom ihåg nu är det sommaruppehåll fram till den 22 augusti då styrelsen tar emot 
igen). 
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Håll hunden kopplad  
Vänligen håll hundar kopplade inom föreningens område, det finns med i 
våra trivsel- och ordningsregler, i linje med det generella kopplingstvång 
som råder i Sollentuna kommun.  

Brandvarnare 
I nummer två av Snickarbladet som utkom i mars i år informerade styrelsen 
att man fattat beslut om att alla lägenheter ska vara utrustade med minst 
en brandvarnare. Om du inte redan gjort det – se till att införskaffa och 
montera lämpligt antal brandvarnare hemma. Det är en billig livförsäkring! 

Fyll i enkäten 
Styrelsen har satt samman en enkät där vi undersöker intresset av att kunna ladda elhybrider och 
elbilar vid föreningens parkeringsplatser. Fyll i den genom att besöka webbadressen https://
goo.gl/cOZM8W. Länken finns också via vår Facebook-sida där den är klickbar.  

Enkäten kommer finnas tillgänglig fram till och med den 4 september. 

En fortsatt glad sommar önskar styrelsen! 
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Visste du…  
…att närmaste 
hundrastgård finns i 
Kärrdal? Du hittar den 
i skogspartiet strax 
norr om 
Kärrdalsskolan, en 
cirka 10 minuters 
promenad från 
Snickarbacken.
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