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Föreningens ordinarie stämma 2014 
 

                                                           Vgv ! 
  

Styrelsen har avslutat arbetet med 2013-års årsredovisning, vilken revisorerna nu     
granskat och godkänt och som kommer att föreläggas föreningsstämman för 
fastställande. 

Vi har tidigare informerat om att  ekonomin tillåter att föreningens  avgifter fr o m 
juli månad i år kommer att sänkas med 5%, samtidigt som styrelsen planerar att 
fortsätta att amortera på föreningens banklån. Detta innebär att prisbildningen på 
våra lägenheter med stor sannolikhet kommer att förbättras ytterligare.   
Däremot är styrelsen inte beredd att lämna några bindade löften om fortsatta 
avgiftssänkningar som vår omvärld ser ut idag.  
Fjorton motioner, dvs förslag från föreningens medlemmar, har lämnats in och 
kommer  tillsammans med styrelsens svar att distribueras tillsammans med   
årsredovisningen och behandlas på stämman. 
I god tid inför stämman  torsdagen den 8 maj  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. 
  
Välkomna till vänträffarna nu i vår     
32 medlemmar har anmält sig till vänträffen med sopplunch nu på torsdag, dvs den 
20 mars, vilket inte minst gläder arrangörerna.  
Nästa vänträff - som blir den sista i vår- kommer att äga rum torsdagen den 24 april 
kl 13.00. 
Förutom en som vanligt välsmakande lunch kommer de närvarande då att 
underhållas med levande musik under ”säsongsavslutningen”. Anmälan skall göras 
till Berit Janoschek på telefon 08-928197 eller till Margareta Skogs mailadress 
margareta.linnea.skoog@gmail.com eller sms 0707225621. Anmäl dig senast 20 
april!   
 
Föreningen reser österut 
Föreningens fritidskommitté anordnar torsdagen den 3 april en resa till Åland med 
Ekerölinjen. Avresa från Snickarbacken kl 12.30 (!!) med återkomst kl 21.30. Priset, 
som inkluderar bussresan till Grisslehamn, båtresan, en buffémåltid under utresan 
och återresa med båt resp buss, uppgår till facila  200:- per person. Några restplatser 
finns fortfarande kvar. Anmäl dig till Lennart Tengblad  senast den 23 mars på 
telefon 08-929103.  
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Vårens städdag     
Fritidskommittén anordnar inte bara soppluncher och åker utomlands utan planerar i 
vår bland annat också den traditionella städdagen som i år äger rum  lördagen den 
26 april mellan kl 10 och 12.  
Efter att föreningens trädgårdsentreprenör gjort ett fint förarbete blir det 
medlemmarnas uppgift att hjälpa till med att vårt fina område skall se välskött ut 
inför den kommande sommaren. 
Kaffe/te, korv och öl/läsk och kanske ett lotteri har fritidskommittén utlovat.  
Som ett extra dragplåster kommer Attunda brandkår att visa upp sina bilar och sin 
utrustning den dagen.  
Ung som gammal, kvinna som man är lika välkomna att delta ! 
Samling vid kvartersgården kl 10. 
PUB-kväll     
Nu finns det ytterligare ett skäl att umgås med sina vänner på Snickarbacken.  
Lördagen den 5 april anordnar föreningens festkommitté en ny PUB-kväll då 
föreningens både yngre och äldre minglar och lyssnar till levande musik och varför 
inte till ett glas vin eller en öl.   
Mellan kl 19 och 20, dvs under ” happy our”,  serveras öl och vin till kraftigt 
rabatterade priser.  
Ytterligare information kommer att anslås i trapphusen och i hissarna.  
Dagens uppmaning  
Kära hundägare !  
Det som göms i snö kommer upp i tö. Ni förstår vad vi menar. Uppmaningen gäller 
förstås året om och i hela vårt område - inte minst på områdets lekplatser. Tänk på 
både barn och vuxna som rör sig i området! 
Garagesopning  
Bland andra vårtecken kommer föreningens garage att sopas under ett par dagar 
under de närmaste veckorna. Närmare information kommer att anslås i garagen och 
på trapphusens anslagstavlor. På förekommen anledning vill styrelsen på det 
bestämdaste påpeka att garagen måste tömmas på alla -säger alla- bilar och 
förekommande bildäck etc under de angivna dagarna.    
 
Anteckna avslutningsvis följande dagar och tider    

>  Ålandssrsan den 3 april kl 12.30 
>   PUB-kvällen den 5 april kl 19 
>   Vänträffen den 24 april i kvartersgården kl 13  
>   Städdagen den 26 april kl 10 
>   Föreningsstämman den 8 maj kl 19 
 
Styrelsen, som önskar de boende på Snickarbacken en skön vår! 


