
  
 

BRF SNICKARBACKEN SOLLENTUNA  
Sidensvansvägen 63, 192 55 Sollentuna     
Ansvarig utgivare: Gunnar Lundgren  
Redaktör: Ulf Redtzer 
    
 
 
 

   
 
  Vänd 
 Sidan 1 (2) 

Informationsblad för de boende i Snickarbacken, nr 1/2007 
 
Vårens föreningsstämma 
Styrelsen har planerat för att den ordinarie föreningsstämman i år skall äga rum i 
Kvartersgården torsdagen den 19 april kl 19.00. Medlemmarnas förslag, dvs. motioner, som 
stadgeenligt skall behandlas på stämman, skall inlämnas i styrelsens brevlåda 
Sidensvansvägen 63 senast den 15 mars.  VÄLKOMNA! 
 
Vårens städdag 
På förmiddagen lördagen den 21 april anordnar föreningens Fritidskommitté den 
traditionella ”städdagen”, då vi tillsammans tar oss an alla tänkbara arbeten som vi själva kan 
klara av utan hjälp av köpta tjänster, t.ex. att röja och elda i skogen och utföra andra 
utomhusaktiviteter - med tonvikt på utomhus- allt för att ”Sollentunas Pärla” skall stråla inför 
sommaren. Dagen avslutas som alltid med förtäring och lotteri med fina vinster. 
 
Obs! Notera dessa dagar, dvs. den 15mars, den 19 april och den 21 april, redan nu i Din 
almanacka. 
 
Digital TV i Snickarbacken 
Vi som bor i Snickarbacken behöver inte göra någonting när de analoga sändningarna ”släcks 
ner” i Stockholmsområdet nu i mars. Kabel TV i våra lägenheter levereras av Comhem, vilket 
innebär att vi även i fortsättningen kommer att ha tillgång till nuvarande standardutbud i 
analog form. Vill man ha tillgång till kanaler utanför standardutbudet måste man dock köpa 
en digitalbox. Föreningens kontaktperson med Comhem är Sven-Erik Arenbalk, tel. 08-
540 622 20.  
 
Bredband och telefoni 
Från den 1 juli 2006 har föreningen ett gällande gruppabonnemangsavtal med 
Bredbandsbolaget, ett avtal som omfattar såväl bredband som telefoni. Kostnaden för detta 
abonnemang ingår i den ordinarie årsavgiften till föreningen och avlastar således våra 
medlemmar motsvarande kostnader för bredband och telefon, en kostnad som tidigare 
uppgick till ungefär 400: -/månad.  
Totalt utnyttjar i dagsläget bara 70 % av föreningens alla medlemmar denna möjlighet att 
spara flera hundra kronor per månad, vilket är anmärkningsvärt. Ta kontakt med 
Bredbandsbolagets kundtjänst på telefon 0770-777 000 eller Sven-Erik Arenbalk på telefon 
08-540 622 20 för att få ytterligare information om denna möjlighet. 
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Trygghetslarm 
Några av medlemmarna i vår förening har trygghetslarm. I vissa fall fungerar inte larmet om 
det är anslutet till bredbandstelefon, t.ex. vid strömavbrott. Därför rekommenderar 
Bredbandsbolaget att människor som behöver trygghetslarm i stället skall använda sig av 
Telia. Ring Bredbandsbolagets kundtjänst, se ovan, som sköter allt och som också betalar 
anslutningskostnaden på 975: - hos Telia. Glöm inte att meddela att Du bor i en förening som 
har gruppabonnemang hos Bredbandsbolaget. 
 
Problem med fjärröppning av garageportarna 
Under den senaste tiden har medlemmarna haft problem med att använda fjärröppnarna, 
särskilt gäller det nedre planet i kallgaraget och den bortre porten i varmgaraget.  
Fjärröppnarna innehåller en radiosändare, som sänder på en viss tilldelad frekvens och som är 
upplåten för denna typ av kommunikation, dvs. mycket kortvariga sändningar. Dessvärre 
finns också i området annan utrustning, t.ex. trådlös videoöverföring som felaktigt använder 
denna frekvens. 
Enligt bolaget, som servar våra garageportar, har det visat sig omöjligt att använda den 
tilldelade frekvensen i Stockholms innerstad, vilket inneburit att man fått byta system med 
stora kostnader som följd. En bättre lösning är naturligtvis att de som har någon form av 
radiokommunikation i hemmet kontrollerar att den inte sänder på den tilldelade frekvensen 
434 MHz. Obs! Trådlösa routers för PC (WLAN) sänder alltid på frekvensen 2.4 GHz och är 
således oskyldiga till detta problem. 
 
Så kan vi tillsammans spara …………. 
Med rubriken ”Så här kan du spara energi” informerar det bilagda bladet om 13 olika sätt att 
spara på värme, vatten och elektricitet. Dessa kostnader tar en allt större andel av föreningens 
och säkert också Din egen ekonomis samlade utgifter. Här finns det således mycket pengar att 
spara, både för föreningen och för Dig Själv. Läs och begrunda!   
 
Med skärpa i rösten vill styrelsen påpeka att det inför den kommande våren och sommaren 
definitivt inte är tillåtet att på balkonger och terrasser vattna med slang eller på annat sätt 
”övervattna” balkonglådorna och golven. Risken för vattenskador är uppenbar. Det har vi 
erfarenhet av under det år som gått. 
 
En annan kostnad som under det år som gått drabbat föreningen är justeringen av områdets 
ytterdörrar. Om en ytterdörr nödvändigtvis måste ställas upp vid något tillfälle får det inte 
göras varken intill gångjärnen eller under dörrbladet, för då finns det risk för att dörren blir 
skev och att dörrens lås inte kommer att fungera.  
 
 
God fortsättning på det nya året önskar 
STYRELSEN 
 
www.snickarbacken.com   
 


