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SNICKARBLADET 
Hej! 
Här kommer ett nytt nummer av Snickarbladet, och som vanligt bjuds det på information om vad 
som händer i vår förening. Något är nytt tänker du, och det stämmer bra. Ulf Redtzer har lämnat 
över tangentbordet till Ida Blix. En del saker kommer att vara sig lika, men det blir också lite nytt. 
Har du några tanker och idéer kring Snickarbladet får du gärna dela med dig via e-postadressen 
snickarbladet@gmail.com. 

Föreningsstämman  
I år hölls föreningens ordinarie stämma den 24 april. Närmare 100 medlemmar närvarade vid 
mötet. Styrelsens årsredovisning godkändes av stämman och styrelsen beviljades ansvarsfrihet 
för räkenskapsåret 2016. 

Fjorton motioner från föreningens medlemmar behandlades på stämman. En del av motionerna 
var åtgärdade redan innan stämman, några fick styrelsen i uppgift att utreda vidare. Se det 
justerade protokollet för alla detaljer. 

Nya styrelsen är igång 
Föreningens nya styrelse har haft sitt första möte och fördelat roller och ansvarsområden inför 
kommande år. Christer Mårtensson och Ralph Wetterberg fortsätter som ordförande respektive 
vice ordförande och Leif Bergquist är sekreterare. Nya i styrelsen är suppleanterna Ida Blix, Pär 
Hugosson och Liana Stenbergh. 

Sommaruppehåll för ”tisdagsöppet” 
På tisdagar jämna veckor mellan 18.30–19.30 finns ledamöter från styrelsen på plats i 
föreningslokalen för att bland annat svara på frågor från våra medlemmar. Tisdagen den 13 juni 
är sista chansen att besöka styrelserummet innan årets sommarupphåll. Varmt välkomna tillbaka 
från och med den 22 augusti. 

Styrelsen kan nås via e-postadressen styrelsen@snickarbacken.com, men nu under 
sommaren kan svar dröja och ledamöterna ber om lite extra tålamod. 

Felanmälningar sker via telefon på nummer 08-35 24 44, följ sedan instruktionerna. Du kan 
också felanmäla mindre akuta ärenden via www.sbc.se/felanmalan, då behöver du vårt 
föreningsnummer hos SBC som är 5017. 
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Avgifterna sänks 
Den 1 juli är det dags för ytterligare en avgiftssänkning för föreningens medlemmar. Denna gång 
sänks den med fyra procent. 

Nationaldagsfirande 
Snart är det dags att fira Sveriges nationaldag här på Snickarbacken. Den 6 juni samlas vi 
traditionsenligt vid flaggstången klockan 9. När flaggan sedan är i topp minglar vi tillsammans. 
Det bjuds också på förtäring. 

Trygghetsjour 
Vår förening är nu ansluten till Securitas trygghetsjour som du kan ringa om du störs av oljud 
från grannarna. Alla detaljer är tyvärr inte klara till det här nyhetsbrevets pressläggning, men så 
snart allt är på plats kommer mer information att sättas upp på anslagstavlorna i trapphusen. 

Andrahandsuthyrning 
Tänk på att det krävs tillstånd från styrelsen om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand. På vår 
hemsida www.snickarbacken.com/hem/regler-stadgar-brandskydd hittar du en 
blankett för att ansöka om styrelsens samtycke. 

Laddning av elbilar 
Vid den ordinarie föreningsstämman i april i år diskuterades en motion gällande upprättandet av 
laddningsstationer av elhybrider och elbilar. Det beslutades att styrelsen ska undersöka 
medlemmarnas behov och därför har en enkät upprättats. Den hittas via webbadressen https://
goo.gl/cOZM8W. Länken kommer också inom kort att finns via vår webbsida och Facebook-
sida där den är klickbar. Enkäten kommer finnas tillgänglig fram till och med den 4 september. 

Loppis 
Söndagen den 4 juni mellan klockan 10–13 är det dags för loppis här på Snickarbacken. Passa 
på att rensa ur garderober och förråd där hemma! Vill du vara med och sälja så skicka in en 
anmälan till josefine.snickarbacken@gmail.com. 

Facebook 
Du har väl inte missat att vår förening har en Facebook-grupp? Logga in på Facebook och sök på 
BrfSnickarbacken eller besök www.facebook.com/groups/BrfSnickarbacken och gå 
med i gruppen du med.  

Glad sommar önskar styrelsen!
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