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”Sköna maj välkommen .......” 
Vilken försommar vi har fått uppleva på våra breddgrader här i Sverige! Detta efter en av de 
mildaste vintrarna vi haft på länge. Nu har naturen exploderat med all den spirande grönska vi 
upplever här på Snickarbacken. Visserligen har forsythian med sina starkt lysande gula 
blommor nu blommat ut och ersatts med hägg, magnolia och spirea, som nu blommar som bäst. 
Vackrare kan det knappast inte bli! Och dessutom stiger solen på himlen för varje dag ända 
fram till midsommar.  
De välskötta blomkrukorna inte att förglömma samtidigt som Mk Trädgård nu anlagt en ny 
välkomnande rabatt i uppfarten till vårt område.   
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Sveriges nationaldag 
Det tillhör sedan flera år tillbaka traditionerna på Snickarbacken att samlas vid flaggstången 
intill kvartersgården den 6 juni som sedan många år tillbaka är Sveriges nationaldag tillika 
svenska flaggans dag. Den dagen är det helg, dvs en ledig dag för alla som arbetar och den 
infaller i år på en fredag.  
 
Klockan 08.00 kommer vår flagga utanför kvartersgården att traditionsenligt hissas, varefter vi 
vuxna ”minglar” tillsammans med våra barn och barnbarn och får något att förtära.Tänk på att 
inget är som tidiga morgnar på försommaren!  
                                                                                            Välkomna barn och vuxna ! 
Föreningens årsstämma 2014 
Den 8 maj  genomfördes årets ordinarie föreningsstämma i kvartersgården  i   närvaro av 93 
röstberättigade medlemmar och många sk ”bisittare”, totalt över 100 personer. 
 
Föreningsstämman fastställde på förslag av styrelsen och med revisorernas tillstyrkan resultat- 
och balansräkningarna och att vinsten för år 2013 skall disponeras enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen. På revisorernas förslag beviljades styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2013.  
 
Föreningen  kunde för 2013 redovisa en fortsatt stark ekonomi, dvs en bra resultatutveckling 
och en god likviditet och också en bra prisutveckling på områdets lägenheter under senare år. 
Under de senaste 4 åren har priserna på våra lägenheter stigit med hela 50 %! 
 
Under 2013 har föreningen amorterat ytterligare 14 miljoner kronor på sina lån med lägre 
räntekostnader som följd.  Räntorna på lånen hävdar sig också mycket väl  i jämförelse med ett 
25-tal andra bostadsrättsföreningar i Sollentuna med omnejd. Det visar respektive förenings 
årsredovisning. 
 
Nämnas kan också att årsavgifterna  har varit oförändrade under de senaste 10 åren med 
följande undantag.  Avgifterna sänktes 1 juli 2009 med 5% och kommer att sänkas med 
ytterligare 5 % 1 juli i år.    
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Till ordförande i styrelsen omvaldes Ulf  Redtzer för tiden fram till den ordinarie 
föreningsstämman 2015. För en tid på två år omvaldes Jan Sjöstrand och Ralph Wetterberg. 
Genom förra årets val kvarstår Sven-Erik Arenbalk och Björn Lindblom till 2015-års stämma.  
Till styrelsesuppleanter omvaldes Iréne Kindblom, Lennart Tengblad och Leif Bergquist för 
tiden fram till 2015-års stämma. 
  
Inför 2015-års ordinarie föreningsstämma omvaldes valberedningen med Pär Hugosson som 
sammankallande ledamot och Erik Dalsryd som övrig ledamot. Till nya ledamöter i 
valberedningen valdes Lisa Ström (lgt 162) och Christer Worming (lgt 277). Beslöts att en 
ledamot från D-huset också kommer att väljas in i valberedningen.  
 
Under stämman behandlades tretton motioner. Stämmans beslut i anledning av denna 
remissbehandling framgår av innehållet i det protokoll som kommer att distribueras till 
medlemmarna när det föreligger i justerat skick.   
 
Föreningens fritidskommitté  
Vid föreningsstämman valdes följande medlemmar att ingå i fritidskommittén under det 
nuvarande verksamhetsåret fram till föreningsstämman 2015, med följande premliminära 
arbetsfördelning: 
 
Lennart Tengblad                                                 Sammankallande och gymnastiken 
Margareta Skog                                                    Vänträffar 
Björn Huldberg                                                    Flaggeneral och styrkerummet 
Per Knutas            Snickarboden  
Gunilla Fredholm           Samlingslokalen    
Christine Lenngren           Syrummet 
Berit Bergkuist                                Städdagen och blomurnorna 
Carl-Gustav Lax           Städdagen 
Gunilla Sköld                      Blomurnorna 
Birgitta Sidfalk           Bastun och samlingslokalen  
Lise-Lotte Worming           Bastun 
Anders Glassel                                                     Joga-gruppen 
Joakim Ekström           Boule-banan 
Kerstin Möller                                 Blomurnorna 
 
Försäljning av cyklar 
Genom fritidskommittén kommer alla tidigare i år i cykelbodarna utsorterade cyklar att säljas 
till det fasila priset av 100:- styck. Cyklarna säljs i befintligt skick.  
Tid och plats: Lördagen den 24 maj kl 11-13, Sidensvansvägen 63, dvs utanför Kvartersgården.  
 
En skön försommar tillönskas de boende på Snickarbacken !  
 
Styrelsen 


