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 Informationsmöte för föreningens medlemmar  
Vi vill påminna om att höstens traditionella  informationsmöte  för   

föreningens medlemmar i år kommer att äga rum  

          torsdagen den 24 november kl 19.00 i Kvartersgården. 

   Under mötet kommer styrelsen att informera om föreningens verksamhet  

   och också om dess ekonomi.   

   Efter dessa föredragningar kommer medlemmarna att ges tillfälle att ställa  

   frågor till styrelsen. 

   Förberedda frågor får gärna i god tid ställas till styrelsen för att vi skall  

   kunna förbereda oss . 

   Lämna dem i brevlådan Sidensvansvägen 63.  

Från kl 18.00 kan vi mingla och serveras förfriskningar.  

  

Höstens sista sopplunch och senare i december serveras det ett julbord 
Den i höst återstående sopplunchen äger rum i kvartersgården torsdagen den 24 

november kl13, dvs samma dag som informationsmötet äger rum.  

Till den senare begivenheten, dvs julbordet,  inbjuder Fritidskommittén 

medlemmarna till ett ”omfattande ” och som vi hoppas välsmakande julbord, som 

i år går av stapeln torsdagen den 15 december kl 13.00  även den i kvartersgården. 

Anmälningar skall i vanlig ordning vara Margareta tillhanda söndagen innan på 

telefon 0707-225621 eller margareta.linnea.skoog@gmail.com  

 

Pingisbord i kvartersgården 

Genom Fritidskommittén  har föreningen införskaffat ett bordtennisbord,  som 

kommer vara placerat i kvartersgårdens samlingslokal. 

För att få möjlighet att använda denna fantastiska motionsmöjlighet krävs att man 

som medlem besöker styrelserummet en tisdag mellan kl 18.30-19.30 ( obs! jämn 

vecka), betalar 200:- och tar del av villkor och förutsättningar för att få spela pingis. 

 

Lägesrapport om pågående underhållsarbeten av husen på Snickarbacken 

Ombyggnaden av A-husets värmecentral, med en ny större värmepump är sedan 

försommaren ett avslutat kapitel, med lägre energiförbrukning som följd. 
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Omläggningen av C-husets yttertak, som under åren tillbaka varit illa utsatt för fukt- 

och mögelskador, repareras för närvarande och taket får ny panel, ny takpapp och 

delvis nya takpannor. 

 

Vad gäller kvartersgården pågår ombyggnaden av ytterväggarna mot gården och 

husets gavlar. Tidigare i år har långsidan mot förskolans gård målats, nytt golv har 

lagts in i samlingslokalen och kommer även att läggas in i ”korridoren”. Bastuns 

omklädningsrum och dusch har också fått nya golv och nymålade väggar och bastun 

nya lavar efter 26 år. Det behövdes verkligen!  

Under de närmaste åren kommer områdets samtliga tvättstugor att renoveras.  

I år räcker budgeten till att renovera två tvättstugor. Tvättsugan i 26:an är klar med 

nya  maskiner, nytt golv och nymålade väggar och i 34:an pågår arbetena för fullt.  

Dessutom har en del arbeten utförts på förskolans gård, framför allt gäller det att 

begränsa riskerna att barnen gör sig illa, t ex när man använder gungorna.  

  

Sortering och hämtning av sopor på Snickarbacken  
Sollentuna tillhör de kommuner i länet som är bäst på att sortera sina hushållssopor, 

vilket inte hindrar oss att här på Snickarbacken bli ännu bättre. Det är inte bara en 

miljöfråga utan också en ekonomisk fråga för föreningen.  

I våra soprum skall soporna från det egna hushållet sorteras i de gröna kärlen och det 

komposterbara avfallet i papperspåsar i det bruna kärlet.  

Påsar för det komposterbara avfallet finns att kostnadsfritt  hämta i kvartersgården 

och i kallgaragets grovsoprum.  

Annat avfall, dvs glas, tidningar, sk elskrot, glödlampor och kartonger skall slängas 

enligt anvisningar på soprumsdörrarna. 

I grovsoprummet finns  särskilda ”burar” för kartonger  -som skall vikas ihop- en bur 

för ”elavfall” och också lådor för lampor och batterier och en container för 

grovsopor.  

Följ anslagna regler för vad som är grovsopor. Byggavfall, tex  uttjänta köks-

snickerier, spisar, kylskåp, garderober och gamla badkar(!!) tillhör det som våra 

medlemmar själva skall köra till någon kommunal avfallsanläggning, tex i Hagby. 

Grovsoprummet har följande öppethållandetider: 

Måndag  07.00- 09.00           Fredag  18:00- 20.00 

Tisdag    18.00-20.00            Lördag  14.00-16.00 

Torsdag  18.00-20.00           Söndag  14.00- 16.00 

 

Nya trivsel- och ordningsregler, inkluderande de reviderade stadgarna 

Bifogat kan medlemmarna ta del av innehållet i föreningens nu reviderade broschyr. 

Innehållet, som föreningens alla medlemmar skall ta del av - läsa,  begrunda och 

rätta sig efter -  baserar sig på Bostadsrättslagen, Lagen om ekonomiska föreningar 

och föreningens egna stadgar.  

Styrelsen  


