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Bolaget som sköter föreningens fastighetsskötsel har gått i konkurs  
Den 16 augusti försattes Flodafors fastighetsaktiebolag i konkurs. Bolaget har sedan 2009 svarat 
för föreningens fastighetsskötsel, dvs i snart 5 år. Flodafors har liksom föreningen under de 
gångna åren alltid gjort rätt för sig, bolaget har skött sina åtaganden och föreningen lider ingen 
som helst ekonomisk skada av bolagets konkurs. 
 

Bolagets hittillsvarande Vd och ägare Roland Lindblad kommer tillammans med den tidigare      
medarbetaren Pierre Honette starta ett nytt bolag för fastighetsskötsel med Anders Alvin - vår     
nuvarande fastghetsskötare - som anställd. Ett nytt bolag med namnet  
Järva Förvaltning AB kommer att bildas.  
 
Styrelsen har beslutat att anlita det nybildade bolaget för fastighetsskötsel på samma grunder som 
tidigare men med ett nytt avtal. Det nya bolaget kommer att upprätta samarbetsavtal med tidigare 
anställda såsom snickare, elektriker och övriga underentreprenörer och också med Securitas 
Jourmontör som dock kommer att fakturera föreningen direkt.  
I fortsättningen skall som tidigare felanmälningarna göras på telefon 08-352444. Ej akuta ärenden 
kan även anmälas via mailen fel@snickarbacken.com.  
 
Ny Vänträff i kvartersgården torsdagen den 19 september kl 13.30 
Föreningen inbjuder härmed medlemmarna till en ny vänträff  i Kvartersgården torsdagen den 19 
septemer mellan kl 13.30 och 15.30. 
 
Den här gången kommer vi at bli informerade om förskolans erbjudande att servera lunch till 
medlemmarna, om idén att i höst anordna en gemensam resa över havet mellan Grisslehamn och  
Ekerö på Åland och också om den planerade nya centrumbebyggelsen i Sjöberg. Dessutom hoppas 
vi att den kommunala brottsförebyggaren Anna-Karin Sundén har möjliget att delta och berätta om 
sina erfarenheter av Tryggt och Snyggt-verksamhen i Sollentuna.  
Sist och inte minst kommer vi att få tillfälle att prata med varandra och också dricka kaffe.  
Välkomna hälsar Margareta, Anki, Berit, Lennart och Ulf 
 
Brandkåren Attunda på besök 
Brandkåren kommer att lära dig och dina grannar hur vi skall agera vid en brand eller en 
trafikolycka. Man kommer att sätta upp stationer där du praktiskt får öva på att släcka mindre 
bränder med handbrandsläckare, brand i kläder och hur du skall agera vid en trafikolycka.  
Utbildningen riktar sig till vuxna och tonåringar! 
Datum: Måndagen den 16 september kl 18.00-20.30 
Plats: Kärrdalsskolan, vid huvudentrén 
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