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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 kommande sommaren vill vi informera medlemmarna om att tisdagen den 17 juni är
sista gången styrelserummet är öppet inför semesteruppehållet och från och med tisdagen den 19
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 8 maj
I nr 3/2014 rapporterade styrelsen från föreningens ordinarie föreningsstämma den 8 maj 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 tretton motioner som
medlemmarna lämnat in till föreningsstämman. Det av stämmoordföranden och de vid stämman
utsedda justeringsmännen justerade protokollet har i justerat skick nu också distribuerats till
föreningens medlemmar.
I mycket kritiska ordalag har medlemmen Gunnar Lundgren tillåtit sig att i skriftlig form även i år
distribuera sina synpunkter på det justerade protokollet; i år till ordföranden Peter Elgström, till
stämmans sekreterare Ralph Wetterberg, till justeringsmännen Carl-Gustav Lax och Ruben
Turhagen och till föreningens styrelse. För kännedom har brevet även skickats till föreningens
revisorer och till SBC.
Å styrelsens vägnar beklagar vi att en enskild medlem kritiserar den vid stämman utsedda
ordföranden och de medlemmar som fått förtroendet att fungera som sekreterare respektive
justeringsmän. Lundgren hävdar att protokollets beskrivning av vad som hände på mötet är
felaktig och att behandlingen av hans motion och också övriga motioner fick samma dåliga
beskrivning i protokollet. Lundgren ”kräver” att en rättelse av protokollet skickas ut till
föreningens medlemmar. Det är bara att beklaga att det trots experthjälp från SBC inte blev ett
bättre protokoll denna gång, avslutar Lundgren sitt brev. Styrelsen beklagar i sin tur tillkomsten
och innehållet i hans brev. Punkt slut!

Uppsättning av bildäck på garageväggarna
Efter att styrelsen undersökt saken kommer det att finnas vissa möjligheter för föreningens
medlemmar att sätta upp en omgång bildäck i garagen.
Kostnaden för den låsbara hjulupphängningen uppgår till cirka 1500:-. Intresseanmälan görs på
styrelsens mailadress, per brev eller ring till Sven-Erik Arenbalk på telefon 08-54 06 22 20.
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Områdets utemiljö
Tillsammans med föreningerns stadgar finns i en broschyr trivsel- och ordningsregler och också
regler om brandskydd, vilka gäller alla boende på Snickarbacken.
Följande gäller beträffande grillning.
Grillning på balkonger och terrasser uppfattas av många som en sanitär olägenhet. Därför finns en
särskilt ordningsställd grillplats ( uppgraderad i år) i skogsområdet nedanför B-huset. Grillning
med öppen eld får av hälso- och brandskäl inte förekomma varken på balkonger, terrasser eller på
marklägenheternas uteplatser. Endast elgrillar är tillåtna!
Följande gäller beträffande rökning
Alla måste bidra till att hålla rent och snyggt i området. Askkoppar finns utplacerade och finns på
lyktstolparna i stort sett utanför varje entré. Fimpa således inte på marken och rök heller inte
-av hälsoskäl- nära entréerna eller dina grannar.

Grannsamverkan
Föreningens medlemmar uppskattar verkligen att vi bor i ett lungt och tryggt område här på
Snickarbacken. Det uppskattas såväl av vuxna som av barnfamiljer och inte minst av våra äldre
medlemmar.
Även om de boende på Snickarbacken i stort sett varit befriade från allvarliga brott under de
senaste åren 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 på telefon 112 eller 11414 eller föreningens
huvudkontaktombud Ralph Wetterberg på telefon 08-7580598 eller 0703-206521, om du ser
eller misstänker att ett brott har skett eller planeras.

En fortsatt trevlig sommar önskas de boende på Snickarbacken!
Styrelsen
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