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Extra föreningsstämma den 28 maj  

På den ordinarie föreningsstämman den 7 maj kommer föreningens nya reviderade 

stadgar att behandlas och beslutas under § 19. För att gälla skall stadgarna vid en 

extra stämma därefter -med två tredjedelars majoritet- godkännas vid stämman den 

28 maj.  
 

Samtidigt har styrelsen beslutat att efter den extra stämman på Bergendal Meetings 

bjuda in föreningens medlemmar med respektive till en middag i anledning av att 

föreningen i år firar att området byggdes för 25 år sedan.  

 

Närmare information om denna extra föreningsstämma kommer att lämnas på den 

ordinarie föreningsstämman den 7 maj och vidare kommer en kallelse med ett 

förslag till dagordning att distribueras till medlemmarna i god tid före stämman.  

 

Brasved att hämta – gratis 

Under våren har Mk Trädgård på uppdrag av styrelsen - på förslag genom en motion 

till föreningsstämman 2014 - fällt några träd nedanför B-huset.  

I stället för att transportera stammarna till någon tipp har de sågats upp i hanterbara 

längder, som finns att hämta för de medlemmar som har kaminer eller öppna spisar 

på landet. Välkomna! 

 

Rapport från städdagen i lördags  

I samband med Fritidskommitténs städdag i lördags gjordes fina insatser av de bortåt 

40 medlemmar och barn som ”finputsade” vårt område till glädje för alla oss boende. 

Vi kunde dock konstatera att området ”drabbats ” av förekommande klotter både på 

en av parkbänkarna och också på anslagstavlan vid gångbron som leder ner till 

Sjöbergs Centrum. Ni föräldrar, tala med era ungdomar att klottersanering  kostar 

pengar  och att det också förstör områdets annars så goda anseende att bli av med 

klotter. Här gäller verkligen sk nolltolerans. 

I stället för att sanera efter förekommande klottar är det roligare att ägna föreningens 

pengar åt föreningens blomkrukor och rabatter, vilket vi gör och vilket fritids-

kommittén skall ha ett särskilt tack för. Forsythian med sina intensivt -i gult- 

blommande buskar är också den värd att ägna lite ögonvila åt så härs års.  

Visst har vi den fantastisk blomsterprakt så här tidigt på året här på Snickarbacken!  
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Inbrott i ett cykelförråd 

Bortsett från ett par inbrottsförsök har föreningen och medlemmarna i stort sett varit 

befriade från inbrott, skadegörelse och annan brottslig verksamhet under de senaste 

åren.  

Dock hände det för några veckor sedan ett av våra cykelförråd haft påhälsning av 

några inkräktare som stulit nya extra fina cykeldäck på en barncykel och en 

vuxencykel.  

Detta är ett mycket märkligt beteende av någon som tydligen har nyckel och kommer 

in i just detta förråd.  

Vad har vi att lära av detta ?  Jo! Lås alltid cyklarna  

i cykelställen och också både fram- och bakhjulen.  

Hoppas att det var en engångsföreteelse det som skedde . 

 

Fixartjänst  

Solom har i ett programblad för maj påmint om att man  

kostnadsfritt hjälper pensionärer i Sollentuna med enklare 

tjänster i hemmet i syfte att bland annat minska risken  

förfallskador. Kliv med andra ord inte upp på stolar eller  

stegar om du känner dig osäker och kan falla ner och göra  

dig illa. Ring då i stället 08-579 225 37 så hjälper de dig.  

  
  

 

  

En trevlig och skön valborgsmässoafton och första maj  

tillönskas de boende på Snickarbacken !  
 

  Styrelsen 


