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Informstionfrin syrelsen till ftireningensmedlernmar

Trafiksflkerheten i omridet kan bli mycket Httre
i v&rtomri'de under
Efter attolika &tgiirderfor attfiirbauratrafiksiikerhetenochtrafrkmiljtin
har styrelsenkommit till
lang tid har diskuteratsbide i sgnelsenochpi ftireningsstiimmorna
demmed en
:1sary
det beslutetatt vi skalt taUott vissaskyltar somiindi inte respekteras
"j!
" E9 G&rgfartsomride".
,r.yri ** avservad man i den statligatrafirsrordningenbeniimner
och mopeder'inte ffu
Skylteninnebiirafi bilar och iiven *Ota fordon,tex motorcyklar
har saka[ad vdjningsplikt
framfiirasmed hogrefutgh" eingangart och atr fordonsfiirare
dvs de "svaga,re"trafikslagen'
mot giende, lekan?ebarn ich
"yttitto,
och uppmiirksammade
styrelsenhar hiir ett sfuskilt axrsvar,dvs att arbetafbiebyggande
trafikolycka i omridet med de
boendsi omr&dstpEriskernaatt det kan hdndaen allvarlig
farniljen"Dettaansvar
konsekvenserdettaskulle f3 ftir ossalla men frtimst ftir dendrabbade
pi
Snickarbacken'
oss
delarvi genomdenna$tgiirdmed de bocndeoch de sombcsd'ker
Skyltbytenahar redangenomfrrm.
Informationsutbyte med Fritidskommitt6n
mycket aktiva
Den 6 septemberft"at ttytAsen ett informationsutbytemedfiireningens
afr informeraom sinaaktiviteter'
fritidstommiUe, di styreisenocksi fick ti11fr11e
jobbar ideeltt fiir fiireningau och
FritidskornmitlsrLsom ik en Sruppmedleinmarsom
basq har hiaills under6retsomgitt
medlemmarnas

giort sitt.
och ocksi kcipa
Under hdstenplanerarmanatt rustaupp stl'rkerummeti kvartersg&rden
dynor till stclarnai kvartersgd'rden'
den 19 april niista6r' d6 en
Nflgon stiiddagkommerin*-au anordnasi h0stmenvlil ltirdagen
ny grillplats ocksi kornmeratt invigas'
en "skogsv&rdsplan"att
N&graynerligaret6d kommerinte att fiillas i 6r. I stiillet kommer
uppriittasgenomen konsult.
kdket med ett skapoch
under n6stair planerarfritidskommitt6natt ytterligarekomplettera
att lackaom omradetsParksoffor'
fiirslag till "renovering" av
Fritidskommittenfick i uppdragav styrelsenatt inkommamed
kan ftirbiittras'
av kvartersg&rden
samlingslokalerii kvartersgirdenoch iivenhur uthyrningen
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Informationsm6te16rnyinflyttads
till ett
att bjudain nyinflyttademedlemmar
Liksomundertidigare6r kommerst1'relsen

informationsmtite,som i hdst iir planerattill mindagen den 22 oktobet klockan 19
i Kvartersgirden.
Detta iir ett tillftille att liira kfinnaforeningenoch dessverksamhetniir man ?irny i omrAdet
och di det ocksi gestillfAlle att knyta kontaktermed styrelsenoch sinanya gt lrurar.
Aven om en riktad inbjudankommeratt distribuerastill er som flyttat in pi Snickarbacken
under6retnoteradagenredannu,
Fdrsfllj ningen a tgaragetomtsn"
Somvi tidigaremeddetathar den revideradedetaljplanen"\runnit lagakraft", eftersomingen
dverkiagatliinsstyrelsensbeslut.
G6tenehushar ocksdfullfiiljt betalningenav tomten.Efter as vissatekniskaoch praktiska
forberedelserskall vidtasberiiknarmanatt p6btirjabyggetftir de planeradeAttasm6husen
underandraeller tredjekvartaletn?istaar.
Nya reviderade avtal med lbreningens entreprsn0rer
Inom styrelsenpigir det kontinuerligl en dversynav deavtal ftireningenteel<twtmed sina
entrepren6reroch leverantdrer.Totalt nir det sig om ett 30-tal avtal allt fr6n trappstiidning
leveransav etroch serviceavtalftir hissaroch garageportar.Till dessa
tifi tradgdrdsskdtsel,
kommerde avtal somger foreningeninkomster,tex *An liirskolan och uthyrningenav
frir mobil telefoni'
lokaler fiir basstationerna
I fu har det varit och tir aktuellt att tecknanya avtal medftireningensexternarevisor,
ochocksi trappstiidningen,dvs nigra av
marksk6tselnsommarsomvinter, fastighetssk6tseln
ftireningens"hmga'oavtal.
Krivande underhill
Somalltid hiver inte barahusoch anlaggningarunderhidifiir att frrngeratill&edssillande.
Det gdr ocksi vira hissar,v6ragarageportaroch 6venmaskinernai vira tviittstugor.
Oatidigt slitageoch mer eller mindremedvetenfiirsttirelsekostar ftireningenstorapengar
och piverkar naturligtvisv&r ekonomi.
Senasthar spikaroch BH-byglar ftirekommit i trummoma vilket innebiiratt luckor mAste
justeras,filter bytasoch till och med en tviitfumma ersiittasmed en ny. Var stledes
iigodelar.
aktsammaom vfua gemensarruna
Rdkning pi terrasser, balkonger och uteplatser
En mediemi omridet har i ett brev till styrelsenfiireslagitatt ftireningenav hlilso- och
miljoskil skall infiira ett rdkforbud pAornr&detsterrasser,balkongeroh uteplatser
Efter aff ha diskuteratfrAganoch dessallvarliga innebdrdbeskitstrots allt att inte infiira
nagotftirbud mot rdkning, utan att i stiillet somen starkrekommendationviidjatill de boende
pfl Snickarbackenatt visa hiinsyntill sinagrannargenomatt inte rcikapAterrasser,balkonger
och uteplatser.

Styrelsen
com
www. srlickarbacken.

Sidaq2 {2)

