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Informationfidn styrelsentill fiireningensmedlemmar

Arsavgiften ofiirilndrad 2008
Fdr 2008 har styrelsen beslutat om ofiiriindrade arsavgifter och hyror ftir garage, pplatser och ftirrid.
Informationsmdte fiir fiireningens medlemmar
Den22 november anordnadesett viilbesdkt mdte i kvartersgirden di styrelsendelademed sig alrtuell
information om frigor av gemensamt intresse fiir det ndrvarande auditoriet.
Huvudpunkten vid mritet var naturligtvis ordforandens redogtirelse fiir ftireningens ekonomi. Efter en
foljd av ir med negativa resultat och ocksi negativa kassafldden kan ftireningen efter den ekonomiska
saneringsom genomfrirts under senareir, t.ex. genom den kapitalinsatshtijningsom verkstblldes 2005
och de omforhandlingar med bankerna som genomfdrts, redovisasivdl positiva resultat som en god
likviditet.
Styrelsens ekonomiska plan innebiir att irsavgifterna till ftireningen inte skall behova fiiriindras under
de n?irmastef,ren men att vi tillsammans mflstevara vaksammaftir alla kostnadshiijningar,t.ex.
kostnaderna for reparationer, underhill och ocksi kostnadema for el, vdrme, vatten och sophiimtning,
inkl kostnadema ftlr grovsoprummet.
I rivrigt informerade styrelsen om:
anstlkan frin ft)reningen och efter prdvning hos lantmiiterimyndigheten nu beniimns Sjtistugan 39,
vilket vi till exempel kan ha nytta av niir vi i framtiden skall gtira en ny fastighetsviirdering
s?inksmed ungefiir 200 000:- per ir
tredje kvartalet niista ar
skyltarn4 se vidare Snickarbladetrr 3/2007
vdrmekostnader
Grovsoprummets nya iippethflllandetider
Trots att styrelsen for drygt ett ir sedan i ett av sina faktablad, miirkl december 2006, informerade
medlemmarnaom nystartenfor k[llsortering av medlemmarnassopor och avfall, har det inte skett
nf,gon viisentlig Rirb6ttring, framft)r allt inte niir det giiller det hushillsavfall som skall kastasi det s.k.
grovsoprummet i kallgaraget.
Firr att astadkommaen fiirb?ittring vad g?illersopsorteringenhar styrelsenbeslutatatt grovsoprummets
<ippethillandetiderfr. o m 2008 skall begriinsasenligt foljande:
Grwsoprummet hfllls rippet tre timmar per vecka fr. o m 2008-01-01.Oppethflllandetiderna iir
mflndagar 1$.160tisdagar 18-19 och torsdagar 07- 08. Fastighetsskdtarentippnar och stiinger samt
ger rid och anvisningar till medlemmarnavar sopornaskall liimnasoph hur de skall sorteraspfl
rnflndagarnaoch torsdagarnaoch att styrelsensledamoter gdr detsammapi tisdagama.

snicharbfadei
w(+,dtcLWWr
2oo7
SidanI (2)

vdwd

Inbrotten i garagen
Allt oftare forekommer det att foreningensmedlemmar genom inbrott i garagendrabbasav
skadegtirelseoch stOlderi de parkeradebilarna. Under f,ret har det vid flera tillfiillen f<irekommit att
alla ffra hjulen pi en bil blivit stulna, inbrott har fiirekommit i bilarna och stoldbegiirligt gods, t.ex.
radioanliiggningar har stulits.
Eftersom inga synliga inbrottsskadorfinns pi ddnarna till garagenmisstiinker vi i styrelsen att
ftirdvarna finns bland de boende i omridet eller har blivit insliipptaav niLgonsom bor h?iroch som har
tillging till d<irmycklar till garagen.
Nigon riktigt bra ldsning fijr att komma tillrntta med inbrotten i garagen- som ocksi polisen och
ftirsiikringsbolagenkan st?illasig bakom - har styrelsenhittills inte kommit pi.
Fdr att iindf, hoja inbrottssiikerheten i garagen kan dock flera itgdrder tiinkas:
Marginell h<ijningav siikerhetentill hdg kostnad och minskad
nyckellis utanftir ga.rageportarna.
komfort
tjuvar

entrdportama - ett fiirhillandevis dyrt alternativ
stiidningen av garagen och gor att bilplatserna iterigen blir fttnid fiir bild?ick etc.
Frigan om hur vi skall komma till rZittamed inbrotten i garagenhar under aret varit en st&endepunkt
pf, styrelsensmdten. I brist pi en optimal ldsning ftir att helt eliminera detta problem fir vi
tillsammans \f iilpas it med att 6ka vir uppm?irksamhet,dvs. att kontrollera att alla ddrrar, inkl
nddutgingarna, dr lista, iaktta och anm?ilatill styrelsenoch till polisen fullftlljda inbrott eller
inbrottsforstik.

Nya telefonkataloger
Med tanke pi den numera begriinsade anv?indningenav dessakataloger har Eniro i 6r bestiimt att
distributionen av nya telefonkatalogerendastskall omfatta tvfl delar: De gula sidorna och Fdretag AO. Dessafinns i en begriinsadupplaga ett hiimta i Kvartersgtrden, Sidensvansviigen63, pi tisdagarna
mellan kl 18 och 19 eller pi daglid de tider fastighetsskdtarenZirpi plats, ftiretriidesvis pi
formiddagarna.
Obs! De gamla katalogernaf[r Du sjiilv ta med Dig till nigon av papperscontainrarna.

Nu niir det niirmar sig jul- och nyirshelgerna iir det siirskilt viktigt att piminna om att alla som
vill skatl fi miijlighet att uppleva en lugn och skiin helg ivirt Snickarbacken.

Styrelsenijnskar de boendei Snickorbackenen riktigt
God.JuI och ett Gott Nytt Ar
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