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Information från styrelsen till föreningens medlemmar

Styrelserummets öppethållandetider i sommar
Styrelserummets normala öppethållandetider för medlemmarnas frågor och behov av
medlemsservice är på tisdagarna mellan kl 18.00 och 19.00. Adress: Sidensvansvägen 63, dvs i
kvartersgården.
Under den nu kommande sommaren vill vi informera medlemmarna om att tisdagen den 11 juni är
sista gången styrelserummet är öppet inför semesteruppehållet och från och med tisdagen den 20
augusti är det återigen öppet.
Föreningens fastighetsskötare, Flodafors, kan man även under sommaren nå under dygnets alla
timmar och årets alla dagar och då bli kopplad till jourhavande fastighetsskötare på telefon
08-35 24 44 eller via e-post med adress fel@snickarbacken.info.

Uppföljning av föreningsstämman den 25 april 2013
I nr 3/2013 rapporterade styrelsen från föreningens ordinarie föreningsstämma den 25 april i år;
om det stora deltagarantalet, om redovisningen av föreningens starka ekonomi, om stämmans val
av styrelse, revisorer och valberedning och om stämmans behandling av de åtta motioner som
lämnats in till föreningsstämman.
Efter att det justerade protokollet distribuerats till alla medlemmar har en skriftlig ordväxling
utbrutit mellan några medlemmar och föreningens styrelse, ett ”ordkrig” som iscensattes av den
förutvarande ordföranden Gunnar Lundgren i ett brev, daterat 16 maj.
I brevet från denne ordförande framförs stark kritik mot stämmoprotokollets formuleringar,
styrelsens löpande förvaltning av Brf Snickarbacken och dess föredragning inför stämman,
stämmans beslut om styrelsens arvoden och också behandlingen av motionerna.
Brevet är distribuerat till mötesordföranden GöranSandén, till mötets sekreterare Ralph
Wetterberg, till justeringsmännen Margareta Skog och Erik Bergholm och också till föreningens
styrelse, till SBC och till föreningens medlemmar.
Flera av styrelsens ledamöter, som berörts illa av den framförda kritiken, har genom mail svarat
Lundgren, medan ett par andra medlemmar tagit ställning för och stöder indirekt Lundgrens kritik,
utan att själva deltagit på stämman.
I styrelsens svar till Lundgren daterat den 27 maj påpekas att styrelsen enhälligt är vald av den
ordinarie föreningsstämman 2012 och numera även 2013. Styrelsens årsredovisningshandlingar,
dvs förvaltningsberättelser och ekonomisk redovisning, har åren tillbaka och så även i år granskats
av föreningens revisorer, fastställts av föreningsstämmorna och styrelserna har varje år beviljats
ansvarsfrihet - nu senast för 2012. I svaret till Lundgren har styrelsen också framfört att den av
stämman utsedda styrelsen ansvarar för föreningens verksamhet inom ramen för gällande
lagstiftning, föreningens stadgar och den intäkts- och kostnadsbudget styrelsen beslutat om.
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Grannsamverkan
Den 30 maj besöktes föreningen av den brottsförebyggande närpolisen Curt Ahnlund tillsammans
med brottsförebyggaren Anna-Karin Sundén, som representerar den lilla organisationen ”Tryggt
och Snyggt” i Sollentuna kommun. Från föreningen deltog ett 20-tal medlemmar.
Curt informerade de närvarande om brottsligheten i stort i de norra förorterna i Stockholm,
inklusive den ”sociala oron ” som kulminerade för ett par veckor sedan. Sollentuna är i stort sett en
lugn kommun med få brott, inte minst gäller detta Snickarbacken.
En hel del klotter förekommer dock i vår närhet både på hus, skyltar och betongväggar, vilket
Anna-Karin fick bevis för genom överlämnade foton. Detta skall naturligtvis inte förekomma och
kommer att åtgärdas. Vi fick veta att för att rapportera klotter och annan skadegörelse skall vi
kontakta kommunens ”Kontaktcenter” via kommunens telefonväxel för vidare handläggning och
åtgärder.
Innan mötet avslutades upprättades en e-postlista som blev ett underlag till en sk
”diskussionsgrupp”, vars syfte är att alla som svarar på ett meddelande från
grannsamverkan@snickarbacken.com automatiskt når alla andra på listan. Just nu finns
18 medlemmar på denna lista. Anmäl dig du också som kontaktperson på denna e-postlista
till föreningens huvudkontaktombud Ralph Wetterberg på hans mailadress:
ralph.wetterberg@swipnet.se
&
Även om de boende på Snickarbacken i stort sett varit befriade från allvarliga brott under den
senaste tiden vet vi att inbrotten, såväl i villor som i lägenheter ökar markant under sommaren, då
många människor har semester och ofta är bortresta.
Ta således fram den mycket informativa broschyren Grannsamverkan, som har delats ut till alla
medlemmar och som finns i en restupplaga i styrelserummet, och läs vad du med begränsade medel
kan göra för att minska risken för inbrott och skadegörelse i hemmet.
Här följer några minimikrav till att börja med:
< Skriv en inventarieförteckning och/eller fotografera stöldbegärliga inventarier
< Märk också stöldbegärliga inventarier
< Meddela grannarna när du är bortrest mer än någon dag
< Förvara värdehandlingar och värdesaker på ett betryggande sätt, gärna i ett säkerhetsskåp
< Var allmänt vaksam och kontakta polisen eller föreningens huvudkontaktombud, se ovan om
du ser eller misstänker att ett brott har skett eller planeras.

Mat från förskolans kök
Ett första litet steg för att ytterligare förbättra den sociala verksamheten här på Snickarbacken kan
vara att vi erbjuder våra medlemmar att få köpa ett mål mat till ett pris av 65:- med start under
höstterminen i år.
För närmare information om menyn, hur maten levereras etc kontakta föreningens medlem
Margareta Skog på telefon 08- 768 15 24.

En fortsatt trevlig sommar önskas de boende på Snickarbacken!
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