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Informstion frin syrelsen till ftireningens medlernmar

Trafiksflkerheten i omridet kan bli mycket Httre

Efter attolika &tgiirder for attfiirbaura trafiksiikerheten och trafrkmiljtin i v&rt omri'de under

lang tid har diskuterats bide i sgnelsenoch pi ftireningsstiimmorna har styrelsen kommit till

det beslutet att vi skalt taUott vissa skyltar som iindi inte respekteras 
"j! :1sary 

dem med en

,r.yri ** avser vad man i den statligatrafirsrordningenbeniimner " E9 G&rgfartsomride".

Skylten innebiir afi bilar och iiven *Ota fordon, tex motorcyklar och mopeder' inte ffu

framfiiras med hogre futgh" ein gangart och atr fordonsfiirare har sa ka[ad vdjningsplikt

mot giende, lekan?e barn ich 
"yttitto, 

dvs de "svaga,re" trafikslagen'

styrelsen har hiir ett sfuskilt axrsvar, dvs att arbeta fbiebyggande och uppmiirksamma de

boends i omr&dst pE riskerna att det kan hdnda en allvarlig trafikolycka i omridet med de

konsekvenser detta skulle f3 ftir oss alla men frtimst ftir den drabbade farniljen" Detta ansvar

delar vi genom denna $tgiird med de bocnde och de som bcsd'ker oss pi Snickarbacken'

Skyltbytena har redan genomfrrm.

Informationsutbyte med Fritidskommitt6n
Den 6 september ft"at ttytAsen ett informationsutbyte med fiireningens mycket aktiva

fritidstommiUe, di styreisen ocksi fick ti11fr11e afr informera om sina aktiviteter'

FritidskornmitlsrL som ik en Srupp medleinmar som jobbar ideeltt fiir fiireningau och

medlemmarnas basq har hiaills under 6ret som gitt

giort sitt.
Under hdsten planerar man att rusta upp stl'rkerummet i kvartersg&rden och ocksi kcipa

dynor till stclarna i kvartersgd'rden'
Nflgon stiiddag kommer in*-au anordnas i h0st men vlil ltirdagen den 19 april niista 6r' d6 en

ny grillplats ocksi kornmer att invigas'
N&gra ynerligare t6d kommer inte att fiillas i 6r. I stiillet kommer en "skogsv&rdsplan" att

uppriittas genom en konsult.
under n6sta ir planerar fritidskommitt6n att ytterligare komplettera kdket med ett skap och

att lacka om omradets Parksoffor'
Fritidskommitten fick i uppdrag av styrelsen att inkomma med fiirslag till "renovering" av

samlingslokaleri i kvartersgirden och iiven hur uthyrningen av kvartersg&rden kan ftirbiittras'

sl4jrk ftird* nx s, oF.*;obr 2oo/
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Informationsm6te 16r nyinflyttads
Liksom under tidigare 6r kommer st1'relsen att bjuda in nyinflyttade medlemmar till ett
informationsmtite, som i hdst iir planerat till mindagen den 22 oktobet klockan 19
i Kvartersgirden.
Detta iir ett tillftille att liira kfinna foreningen och dess verksamhet niir man ?ir ny i omrAdet
och di det ocksi ges tillfAlle att knyta kontakter med styrelsen och sina nya gt lrurar.
Aven om en riktad inbjudan kommer att distribueras till er som flyttat in pi Snickarbacken
under 6ret notera dagen redan nu,

Fdrsfl lj ningen a tgaragetomtsn"

Som vi tidigare meddetat har den reviderade detaljplanen "\runnit laga kraft", eftersom ingen
dverkiagat liinsstyrelsens beslut.
G6tenehus har ocksd fullfiiljt betalningen av tomten. Efter as vissa tekniska och praktiska
forberedelser skall vidtas beriiknar man att p6btirja byggetftir de planerade Atta sm6husen
under andra eller tredje kvartalet n?ista ar.

Nya reviderade avtal med lbreningens entreprsn0rer
Inom styrelsen pigir det kontinuerligl en dversyn av de avtal ftireningen teel<twt med sina

entrepren6rer och leverantdrer. Totalt nir det sig om ett 30-tal avtal allt fr6n trappstiidning
tifi tradgdrdsskdtsel, leverans av etr och serviceavtal ftir hissar och garageportar. Till dessa
kommer de avtal som ger foreningen inkomster, tex *An liirskolan och uthyrningen av
lokaler fiir basstationerna frir mobil telefoni'
I fu har det varit och tir aktuellt att teckna nya avtal med ftireningens externa revisor,
marksk6tseln sommar som vinter, fastighetssk6tseln och ocksi trappstiidningen, dvs nigra av
ftireningens "hmga'o avtal.

Krivande underhill
Som alltid hiver inte bara hus och anlaggningar underhidi fiir att frrngera till&edssillande.
Det gdr ocksi vira hissar,v6ra garageportar och 6ven maskinerna i vira tviittstugor.
Oatidigt slitage och mer eller mindre medveten fiirsttirelse kostar ftireningen stora pengar
och piverkar naturligtvis v&r ekonomi.
Senast har spikar och BH-byglar ftirekommit i trummoma vilket innebiir att luckor mAste
justeras, filter bytas och till och med en tviitfumma ersiittas med en ny. Var stledes
aktsamma om vfua gemensarruna iigodelar.

Rdkning pi terrasser, balkonger och uteplatser
En mediem i omridet har i ett brev till styrelsen fiireslagit att ftireningen av hlilso- och
miljoskil skall infiira ett rdkforbud pA ornr&dets terrasser, balkonger oh uteplatser
Efter aff ha diskuterat frAgan och dess allvarliga innebdrd beskits trots allt att inte infiira
nagot ftirbud mot rdkning, utan att i stiillet som en stark rekommendation viidjatill de boende
pfl Snickarbacken att visa hiinsyn till sina grannar genom att inte rcika pA terrasser, balkonger
och uteplatser.

Styrelsen

www. srlickarbacken. com

Sidaq 2 {2)


