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                                                                  Vgv ! 
  

 
   
Påminnelse om årets ordinarie föreningsstämma 
Styrelsen har avslutat arbetet med 2012-års årsredovisning, som revisorerna nu också 
granskat och godkänt och som kommer att föreläggas föreningsstämman för 
fastställande. 
Vi har tidigare informerat om att föreningens ekonomi tillåter oförändrade avgifter 
även under 2013 och att styrelsen också är ”försiktigt positiv” inför framtiden.  
Åtta motioner, dvs förslag från föreningens medlemmar, har lämnats in och kommer 
att tillsammans med styrelsens svar att införas i årsredovisningen och behandlas på 
stämman. 
I god tid inför stämman  torsdagen den 25 april kommer en kallelse med ett förslag 
till dagordning samt årsredovisningen mm att distribueras till medlemmarna. Liksom 
förra året kommer kvällen att avslutas med att vi äter en ”landgång” tillsammans 
med ett glas vin.  
 
Barbro Lundqvist har avlidit 
Föreningens medlem Barbro Lundqvist avled i sin ensamhet den 7 februari. En 
högtidlig begravningsakt  hölls i Silverdals kapell den 5 mars med många deltagare 
från Snickarbacken. 
Barbro var under många år aktiv inom föreningens fritidskommitté då hon 
framförallt ägnade sin tid åt kvartersgården och uthyrningen av festlokalen. 
Hon var också en uppskattad medlen av den informella PUB-kommittén, som 
förutom dessa trivsamma kvällar också hade ett rikt umgänge i detta kvinnliga 
nätverk. 
Barbro –vi saknar dig! 
 
Välkomna till Vänträffen torsdagen den 11 april  
Vi väcker nu liv i den samtalsgrupp/vänträff som Bengt Callermo höll i till för något 
år sedan.  
Vid denna mycket informella sammankomst  är meningen att deltagarna samtalar om 
”livets väl och ve”, samtidigt som vi bjuder på kaffe/te och något hembakat. 
Hör gärna av dig till Margareta Skog på telefon 08-768 15 24, men om du spontant 
kommer på att du vill delta är du naturligtvis lika välkommen till kvartersgården  
den 11 april mellan kl 13.30 och15.30. 
 



Städdagen lördagen den 20 april 
Fritidskommittén planerar för att den traditionella städdagen i vår äger rum  
lördagen den 20 april mellan kl 10 och 12. 
Efter att föreningens trädgårdsentreprenör gjort en bra förarbete blir det 
medlemmarnas uppgift att bland annat rensa upp och elda efter all trädfällning och se 
till att vårt fina område ser välskött ut inför den kommande sommaren. 
Kaffe/te, korv och öl/läsk och kanske ett lotteri har fritidskommittén utlovat. 
Ung som gammal, kvinna som man är lika välkomna att delta ! 
Samling vid kvartersgården kl 10.  
 
Brandskydd 
Vi lovade i förra numret av Snickarbladet att återkomma till detta viktiga ämne.  
På Arlas mjölkförpackning står följande att läsa om brandskydd under rubriken 
” Vad gör jag om det brinner?” 
1. Rädda -  Se först till att rädda andra människor som är i fara. Ta dock inga stora 
    risker själv 
2. Varna -  Varna grannar och andra som kan hotas av elden, så att de också 
    kan sätta sig i säkerhet 
3. Larma -  Ring nödnumret 112 från en säker plats. Svara på frågorna som ställs 
4. Släck -  Använd brandsläckare om det går utan att ta risker 
 
Dagens uppmaning  
Kära hundägare ! Det som göms i snö kommer upp i tö. Ni förstår vad vi menar . 
Uppmaningen gäller förstås året om. 
 
Glad Påsk och väl mött på  

 
>  Vänträffen den 11 april i kvartersgården kl 13.30 
>  Städdagen den 20 april kl 10 
>  Föreningsstämman den 25 april kl 19 

 
önskar Styrelsen 


