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SNICKARBLADET 
Medlemsmötet den 23 november 
I slutet av november bjöd styrelsen in medlemmar och HSB till föreningens 
traditionsenliga höstmöte. En del av er har kanske redan sett den sammanfattning 
som jag lagt upp i vår Facebook-grupp.  

En stor del av mötet handlade om föreningens byte av förvaltare, men medlemmarna 
fick också mer information om vad styrelsen jobbar med just nu. Styrelsen försöker 
bland annat reda upp den kaotiska situation som råder med köerna till våra 
parkeringar och förråd. Det finns också en del att finslipa med vår nya sopsortering 
(mer information om det kommer längre ned) och en budget ska läggas för 2018. 

Informationsmötet avslutades med viktig brandsäkerhetsinformation från 
Brandkåren Attunda. Läs gärna den längre sammanfattningen på Facebook så 
missar du inget från mötet. 

Spara datumet 
Redan nu kan du passa på att boka in i kalendern att föreningens årsstämma 
kommer att hållas den 23 april klockan 19:00. 

Dags för lite julledighet! 
Nu tar styrelsen julledigt och det betyder att tisdagsöppet tar uppehåll. Från och 
med den 9 januari finns styrelseledamöter åter på plats i föreningslokalen mellan 
klockan 18:30–19:30. 

Under tiden kan du mejla styrelsen@snickarbacken.com. Men vi vill påminna om att 
alla felanmälningar ska ske till vår fastighetsskötare. Fram till den 1 januari 
kontaktar du som vanligt Järva Fastighetsbolag på telefon 08-35 24 44 (under 
dygnets alla timmar). Efter den 1 januari gör du istället felanmälningar till HSB via 
telefon 010-442 50 00. 

Ta vara på matavfallet 
I år har styrelsen arbetat mycket med sopsorteringsmöjligheterna här på 
Snickarbacken. Vi vill be alla att börja sortera ut matavfallet och slänga det i de 
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bruna kärlen i soprummen. Papperspåsar avsedda för 
ändamålet finns att hämta bland annat i soprummet och 
föreningslokalen. Behöver du en hållare till påsen kan du 
få en sådan av vår fastighetsskötare.  

Det är bra att sortera ut matavfallet av flera anledningar, 
dels görs det till biogas och biogödsel, och dels kostar 
sophämtningen betydligt mindre om vi kan sortera ut 
matavfallet och annat återvinningsbart som plast, glas och 
kartong från det vi kastar i de gröna kärlen i våra soprum. 

Pappersförpackningar/kartonger 
Styrelsen håller på att se över om vi kan flytta behållarna för papp- och kartong till 
platsen till höger om porten till grovsoprummet. Datum är inte klart än, då den nya 
platsen måste inspekteras och godkännas av SUEZ som tömmer behållarna åt oss 
först. Tills vidare står de kvar vid gästparkeringarna vid port 22. 

Parkeringsavgiften 
Tidigare i år informerade styrelsen om att det kommer att bli dyrare att parkera 
på våra gästparkeringar. Från dagens tre kronor i timmen kommer det att höjas till 
fem kronor i timmen, eller 50 kronor per dygn från den 1 januari. Nästa år kommer 
vi också att justera parkeringsavgifterna för platserna vi hyr ut. Med start den 1 april 
2018 blir avgifterna 100 kronor dyrare. 

Försäkringstips! 

Styrelsen vill passa på att påminna om att det finns ett avtal om 
bostadsrättstillägg för samtliga boende hos Trygg-Hansa. Mer om vad det 
innebär hittar du på vår hemsida: snickarbacken.com/om-fastigheten. 

God Jul 
&  

Gott Nytt År!
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Tips: Fyll inte påsen 
hela vägen upp, och 
använd gärna dubbla 
om det finns risk för 
läckage för att hålla 
kärlen så fräscha som 
möjligt.
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