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Kallelse till extra föreningsstämma, inklusive ett informationsmöte för föreningens 

medlemmar  

Föreningens medlemmar kallas härmed till en extra föreningsstämma samtidigt som styrelsen 

inbjuder medlemmara till ett informationsmöte  

                                          onsdagen den 28 november 
Mötet äger rum i kvartersgården med början kl 19.00 och innehåller följande program: 

 1.Per Ribbing, Sveriges Vindkraftkooperativ, SVEF, informerar om medlemmarnas  

    möjligheter att köpa vindkraftandelar  

2. Extra föreningsstämma, enligt bifogad kallelse med förslag till dagordning och en bilaga 

    Bakgrunden till denna extra stämma är att två medlemmar -var för sig - ansökt om att få 

    ombilda sina lägenheter, vilka idag består av fyra rum och kök till två lägenheter om 

    vardera tre rum och kök respektive ett rum och kök.  

3. Föreningens ekonomi på kort och längre sikt 

4. Grannsamverkan 

5. Vattenskador som drabbar föreningen 

6. Föreningens köp av vindkraftandelar 

 

PUB-kväll 

Under denna mörka och trista årstid inbjuder föreningens festkommitté till en ny PUB-kväll  i 

kvartersgården 

                                       lördagen den 17 november 
då vi -som traditionen bjuder- minglar och lyssnar på levande musik och varför inte till ett 

glas vin eller en öl. Ytterligare information finns på anslagstavlorna i trapphusen och i 

hissarna.  

Välkomna hälsar festkommittén ! 

 

Grannsamverkan   
Hoppas att hösten hittills 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 öka 

tryggheten och trivseln i området. Det är viktigt att vi håller igång den den här verksamheten, 

även om det är lugnt just nu. 
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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 stort antal skyltar 

som visar att vi engagerar oss i detta problemkomplex. Vi har också producerat en egen 

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

grannsamverkan inkl. säkerhetsutrustning. Grannsamvrkan kan ta sig många uttryck ! 

 

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

tid före jul för att vi i vår tur skall kunna förbereda  medlemmarna med aktuell information för 

att förhindra att nya brott drabbar området under den stundande jul- och  nyårshelgen.  

Har du intresse av att ingå i denna kontaktgrupp, ring Ralph Wetterberg i styrelsen på telefon 

08- 758 05 98. 

 

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

 

Håll rent i trapphusen ! 
Efterlevnaden av att trapphusen skall vara rena från dörrmattor, blomsterarrangemang, skor, 

barnvagnar etc kommer styrelsen att tillsammans med fastighetsskötaren följa upp nu i höst. 

 

Skälet till denna skarpa anmaning är att befria trapphusen från allt som kan brinna eller sprida 

rök vid en eventuell brand eller som kan hindra de boende eller utryckningspersonal att ta sig 

fram i samband med en brand. Styrelsen är tillsammans med Attunda brandkår helt överens om 

vad som gäller. Nu är det de boendes ansvar att leva upp till dessa krav!  

Obs! Detta gäller även vindsförråden.    

 

Loppis i kvartersgården  
Söndagen den 2 december, mellan kl 13 och 16, anordnar Fritidskommittén en loppmarknad i  

Kvartersgården.  

Har du något att sälja? ”Hyr” i så fall ett bord för 100:- och anmäl ditt intresse till Lennart 

Tengblad på telefon 08-92 91 03. Välkommen ! 

 

Glöm nu inte ! 

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

att rensa terrasser och balkonger i höst  

att beställa ett bord på loppmarknaden den 2 december 

att hålla rent i trapphusen och på vindarna 

 

Styrelsen 
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