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Medlemsmöten  

I höst kommer det återkommande medlemsmötet  preliminärt att äga rum  

onsdagen den 28 november. 

Mötet äger rum i kvartersgården med början kl 19, då styrelsen kommer att informera 

medlemmarna om aktuella frågor och naturligtvis också rapportera från styrelsens 

budgetkonferens tidigare i november! 

    

Rensa på terrasser och på balkonger 

Med lyckat resultat fullföljdes tvättningen av A-husets terrasslådor på försommaren i fjol. För 

att undvika att lådorna längs hela A-huset återigen smutsas ner  är det viktigt att rensa 

blomlådor och rännor innan det blir vinter. Särskilt viktigt är det att också beskära buskar och 

träd.    

Som en ytterligare åtgärd skall alla medlemmar som har en terrass förse dräneringshålen på 

terrasslådornas insida med ”muffar” för att dräneringsvattnet verkligen skall ledas ner i 

vattenrännan. Observera! Eventuell golvbeläggning på terrassen får naturligtvis inte täcka 

golvrännan och inte heller får löv/jord blockera stuprörets sil. 

Muffar och en instruktion hur de skall monteras tillhandahålls gratis i styrelserummet, 

Sidensvansvägen 63 på tisdagar mellan kl 18 och 19.      

 

Viktig information om sorteringen av hushållsavfall 

Under parollen ”Ge inte upp sopsorteringen” har Sollentuna Energi i ett cirkulär i augusti 

uppmanat de boende i kommunen att fortsätta att sortera matavfall från övrigt brännbart 

hushållsavfall.  

Bakgrunden till denna uppmaning från kommunen är att den tidigare entreprenören i samband 

med sophämtningen blandat ihop soporna och således inte separerat matavfallet från det 

brännbara avfallet, vilket nu kommer att stå SITA dyrt. RenoNorden kommer med sina nya 

röda bilar att sköta sitt åtagande har man uttryckligen lovat sin uppdragsgivare. 

Samtidigt vill vi passa på att uppmana de boende på Snickarbacken att bidra till att hålla 

soprummens golv rena och att definitivt inte placera andra sopor i detta rum än det som skall 

läggas i de gröna respektive det bruna kärlet.   

 

Städdagen den 6 oktober  

Under senare år har föreningen, läs Fritidskommittén, endast anordnat en sk städdag på våren 

varje år. I år ökar man takten och ordnar också en städdag i höst, nämligen lördagen den 6 

oktober med början kl 10.00 vid kvartersgården.  

Avsikten med denna höstliga samvaro är att föreningens medlemmar skall få chansen att 

komma ut och under ett par timmar andas frisk luft och få lite motion samtidigt som vi gör en 

insats för att underhålla och förbättra den yttre miljön. Träd skall fällas och sk slyr samlas ihop 

och eventuellt brännas. A-husets framsida mot Danderydsvägen står i fokus denna dag.   

Kaffe, korv etc kommer som vanligt att serveras efter ett väl avslutat värv. Välkomna ! 
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Fritidskommittén 

Den ”nytända” fritidskommittén träffades under Lennart Tengblads ledning den 3 september för 

avstämning och genomgång av aktuella aktiviteter. 

Även om några av de ”gamla” ledamöterna saknades var ändå nio ledamöter närvarande. 

Vid mötet  behandlades följande ärenden: 

> Kvaretsgårdens samlingssal; ommålning av väggarna, utsortering av prylar i pentryt etc 

> Bastun i B-huset,S85, och dess ombyggnad till en lägenhet 

> Syrummet; fungerar bra med sin nya symaskin 

> Styrkerummet; dåligt utnyttjat liksom bastun i kvartersgården. Ny motionscykel inköpt  

   och eventuellt kommer också ett gåband att anskaffas 

> Seniorgympan; startade onsdagen den 5 september och avslutas före jul den 12 december 

> Snickarboden; hyvelbänken behöver renoveras 

> Flaggan; en ny vimpel är inköpt 

> Plantering; en tredje omgång blommor kommer att planteras i höst  

> Städdag i höst; se ovan 

> Boulebanan; kommer att renoveras med hjälp av föreningeens trädgårdsentreprenör 

> Yoga; startade onsdagen den 5 september, se anslag i portarna 

> Övriga frågor; diskuterades behovet av sk vänträffar, loppis i december, biblioteket i 

   kvartersgården som nu sorterats och dit medlemmarna är välkomna när kvartersgården är 

   öppen, ett bemannat hemtjänskontor på Snickarbacken.   

 

Grannsamverkan   

Hoppas att sommaren har varit lugn. Då tänker vi under denna rubrik särskilt på  att det så långt 

vi vet inte har varit några nya inbrott i lägenheterna och heller inte några övriga brott, som 

skadegörelse på vår gemensamma egendom, dvs husen eller den yttre miljön.  

 

Målet med grannsamverkan är, som vi många gånger  tidigare informerat medlemmarna om, att 

öka säkerheten mot inbrott och skadegörelse på Snickarbacken och på så sätt också att öka 

tryggheten och trivseln i området.  

 

För ett par år sedan organiserade styrelsen en grupp bestående av medlemsrepresentanter som 

fungerar som kontaktombud för medlemmarna och vi har också satt upp ett 15-tal skyltar som 

visar att vi engagerat oss i detta problemkomplex och inte minst har vi producerat en egen 

informativ broschyr som delats ut till alla medlemmar och som innehåller mycket kring 

grannsamverkan inkl. säkerhetsutrustning. 

 

För att aktivera områdets  kontaktombud kommer styrelsen att kalla dessa till ett nytt möte 

under hösten för att vi i vår tur skall kunna förbereda  medlemmarna med aktuell information 

för att förhindra att nya brott drabbar området.  

Nya inbrott och också skadegörelse kommer att drabba området, var så  säker! 

 

Glöm nu inte ! 

 

att  boka städdagen lördagen den 6 oktober kl 10.00      

att boka onsdagen den 28 november kl 19.00 för medlemsmötet i kvartersgården 

att rensa terrasser och balkongeri höst  

att hålla  rent i soprummen 

 

Styrelsen 
 


