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Information fr6n styrelsen till fbreningens medlemmar

Arets ordinarie fiireningsstlimma
Styrelsen har planerat att den ordinarie fiireningsstiimman i er skall iiga rum i Kvartersgfuden torsdagen

den tZ april ki t9.00. Medlemmarnas ftirslag, dvs motioner, som stadgeenligt skall behandlas p&

rt6*-*, rk lt inltimnas i styrelsens brevlidi SidensvansvAgen 63 senast den 5 mars . VALKOMNA!

Vflrens stiiddag
Som det ser ut i naturen och ocksi pi metrologernas viiderkartor neiflnar sig viren nu med stormsteg. Pf,

ftirmiddagen ldrdagen den 19 april anordnar ftireningens fritidskommittd den traditionella "stiiddagen", de

vi tillsammans tar oss an alla tiinkbara arbeten som vi sjiilva kan klara utan hjalp av kOpta tjiinster, tex att

by[a ut sittbrlidor pi och ocks& m6,1a om v&ra parksoffor, att rda och elda i skogen och utftira andra

uiomhusaktiviteter * med tonvikt pi utomhus- ftir att Snickarbacken, infiir den annalkande sommaren

skall ftirbli "Sollentunas PArla".
Dagen avslutas med nigot att 6ta och ett lotteri med fina priser.

Obs! Notera desso dagar, dvs den 5 mars, den 17 april och den 19 april redan nu i Din almanacka.

Stamspolning
Spolning ochiensning av omridets avloppsledningar har pibdrjats. Ftir denna uppgift har styrelsen anlitat

Cn evtoppsrensning AB. Man stariade med att rensa stamledningarna under vAra hus och i garage och

tvafistugoioch har diirefter fortsatt med avloppsledningarna fran ktik och bad/duschrum. Detta arbete

beriiknas fortgi under totalt fem veckor. Entreprendren kommer att meddela respektive
bostadsriittsinnehavare minst en vecka i ftirviig om dag och tid ftir arbetet i Din liigenhet.
Obs! Om Du inte iir hemma d& miste Du placera ddrrnyckeln i ytterddrrens nyckeltub.

Rensning i cykelbodarna
Med nng;a frri mellanrum lir det nu Ater dags att o'rensa" v6ra cykelbodar pi alla biittre begagnade cyklar,

som iir is6 de6g skick att ingen vill kiinnas vid dem. Fdrmodligen har mdnga som iiger dessa cyklar ocksi

flyttat fran omridet.
Genom ett siirskilt meddelande i brevlidorna kommer vi att be alla att miirka sina cyklar med en speciell

adresslapp, som skall fullas i med uppgift om namn och liigenhetsnummer, att f?istas pi cykeln. Cyklar

som inte iir miirkta senast den dag vi anger i meddelandet kommer att omhiindertas av fastighetssktitaren

fiir att senare avyttras alternativt skrotas.
Till detta &terkommer styrelsen niir det vfuas pt allvar.
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Det tidigare avtalet mellan SBC och Frirsiikringsbolaget IF, som innebar att fiireningens medlemmar fick

en rabai p6 sin hemfrrstikring, har upphri* och att SBC fttr sina medlemmar i stiillet har tecknat ett avtal

med ftirsiikringsbolaget ModJrna Foisdkringar, som innebiir att vi som fusiska personer kan komma i

6tnjutande uu llirrtiti gynnsffirma premier vid i ovrigt ofiiriindrade villkor. Detta i jiimftirelse med de

ftiriiikringspremier vi blivit varse sedan den tidigare rabatten har uppheirt hos IF.

Vad gallei r,4llkorrn i den hemftirsiikring ftireningens medlemmar tecknar med ett ftirsiikringsbolag tir det

naturli$vis en friga mellan den enskilda medlemmen och bolaget men vi f0resl6r iindi att det kan vara av

ekonomiskt intresse, dvs l6nsamt, att ta kontakt med Modema Forsiikringars kundtjtinst pA telefon 0200-

265 265 for atr bestalla fullstiindiga villkor eller stiilla fragor.
Mer information samt villkor finner Du ocks& pi SBCs hemsida www.sbc.se/forsakringar.

Utbyte av nycklar
Medlemmarnas hushflllsnyckel, dvs den blaa ASSA-nyckeln, kommer i vir att bytas ut mot en ny'

Orsaken till detta iir au 4SSA har problem med systemet och att man kommer att ltigga ner det till fttrmin

ftir ett nytt som har samma firnktioner som det gamla.
ASSA erbjuder sig att kostnadsfritt, inom ramen frir bolagets garantiitagande, byta ut nycklar och

l&scylindrar medan v6r uppgift blir att riverftira nuvarande behdrigheter till ett nytt datorsystem, ta fram

nya nyckelkvittenser och dela ut de nya nycklarna till ftireningens medlemmar.
Aven till detla iterkommer vi med siirskild information senare i vir.

Brasved fiir avhiimtning
Nedanfor stora stenen.ttunftir Sidensvansviigen 85 finns ved att kostnadsfritt hamta ftir ftireningens

medlemmar. I det form6nliga avtalet ingir aven att man sjiilv ffir transportera bort veden, att s&ga upp den

i Hmpligl lAnga bitar och utt ttyuu den. For niirmare information ta kontakt med Jan Sjdstrand pfl telefon

08-92 86 I l.

God fortsiittning pe det nya &ret onskar

STYRELSEN

www. snickarbacken.com
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