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Information fr6n styrelsentill fbreningensmedlemmar

Arets ordinarie fiireningsstlimma
Styrelsenhar planeratatt den ordinariefiireningsstiimmani er skall iiga rum i Kvartersgfudentorsdagen
p&
skallbehandlas
ftirslag,dvs motioner,somstadgeenligt
den tZ april ki t9.00. Medlemmarnas
63 senastden 5 mars . VALKOMNA!
rk lt inltimnasi styrelsensbrevlidi SidensvansvAgen
rt6*-*,
Vflrens stiiddag
Somdet serut i naturenoch ocksi pi metrologernasviiderkartorneiflnarsig viren nu med stormsteg.Pf,
ftirmiddagenldrdagenden 19 april anordnarftireningensfritidskommittd dentraditionella"stiiddagen",de
vi tillsammanstar ossan alla tiinkbaraarbetensomvi sjiilva kan klara utan hjalp av kOptatjiinster, tex att
om v&raparksoffor,att rda och eldai skogenoch utftira andra
by[a ut sittbrlidorpi och ocks&m6,1a
*
pi
uiomhusaktiviteter med tonvikt utomhus-ftir att Snickarbacken,infiir den annalkandesommaren
skall ftirbli "SollentunasPArla".
Dagenavslutasmed nigot att 6ta och ett lotteri med fina priser.
Obs!Noteradessodagar, dvsden5 mars,den 17 april ochden 19 april redannu i Din almanacka.
Stamspolning
har pibdrjats.Ftir dennauppgift har styrelsenanlitat
Spolningochiensningav omridetsavloppsledningar
undervArahus och i garageoch
Cn evtoppsrensningAB. Man stariademed att rensastamledningarna
fran ktik och bad/duschrum.Detta arbete
tvafistugoioch har diirefterfortsattmed avloppsledningarna
beriiknasfortgi undertotalt fem veckor.Entreprendrenkommeratt meddelarespektive
minst en veckai ftirviig om dagoch tid ftir arbeteti Din liigenhet.
bostadsriittsinnehavare
Obs! Om Du inte iir hemmad&miste Du placeraddrrnyckelni ytterddrrensnyckeltub.
Rensningi cykelbodarna
o'rensa"v6ra cykelbodarpi alla biittre begagnadecyklar,
Med nng;afrri mellanrumlir det nu Aterdagsatt
somiir is6 de6g skick att ingenvill kiinnasvid dem.Fdrmodligenhar mdngasom iiger dessacyklar ocksi
flyttat fran omridet.
Genomett siirskilt meddelandei brevlidorna kommervi att be alla att miirka sinacyklar med en speciell
att f?istaspi cykeln. Cyklar
adresslapp,som skall fullas i med uppgift om namnoch liigenhetsnummer,
som inte iir miirkta senastdendagvi angeri meddelandetkommeratt omhiindertasav fastighetssktitaren
fiir att senareavyttrasalternativtskrotas.
Till detta&terkommerstyrelsenniir det vfuaspt allvar.
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IF, sominnebaratt fiireningensmedlemmarfick
Det tidigareavtaletmellanSBC ochFrirsiikringsbolaget
en rabai p6 sin hemfrrstikring, har upphri* och att SBC fttr sinamedlemmari stiillet har tecknatett avtal
med ftirsiikringsbolagetModJrnaFoisdkringar,som innebiiratt vi somfusiskapersonerkan kommai
6tnjutandeuu llirrtiti gynnsffirmapremiervid i ovrigt ofiiriindradevillkor. Dettai jiimftirelse med de
ftiriiikringspremier vi blivit varsesedandentidigare rabattenhar uppheirthos IF.
Vad gallei r,4llkorrn i den hemftirsiikringftireningensmedlemmartecknarmed ett ftirsiikringsbolagtir det
naturli$vis en friga mellan den enskildamedlemmenoch bolagetmen vi f0resl6riindi att det kan vara av
ekonomisktintresse,dvs l6nsamt,att ta kontaktmedModemaForsiikringarskundtjtinstpAtelefon0200265 265for atr bestallafullstiindiga villkor eller stiilla fragor.
Mer informationsamtvillkor finner Du ocks&pi SBCshemsidawww.sbc.se/forsakringar.
Utbyte av nycklar
Medlemmarnashushflllsnyckel,dvs denblaa ASSA-nyckeln,kommeri vir att bytasut mot en ny'
Orsakentill dettaiir au 4SSA har problemmed systemetoch att mankommeratt ltigganer det till fttrmin
ftir ett nytt somhar sammafirnktioner som det gamla.
ASSA erbjudersig att kostnadsfritt,inom ramenfrir bolagetsgarantiitagande,byta ut nycklar och
l&scylindrarmedanv6r uppgift blir att riverftiranuvarandebehdrighetertill ett nytt datorsystem,ta fram
nya nyckelkvittenseroch delaut de nya nycklarnatill ftireningensmedlemmar.
Aven till detla iterkommer vi med siirskild information senarei vir.
Brasvedfiir avhiimtning
85 finns ved att kostnadsfritthamtaftir ftireningens
Nedanforstorastenen.ttunftirSidensvansviigen
medlemmar.I det form6nligaavtaletingir avenatt man sjiilv ffir transporterabort veden,att s&gaupp den
i Hmpligl lAngabitar och utt ttyuu den.For niirmareinformationta kontakt med JanSjdstrandpfl telefon
08-9286 I l.
God fortsiittningpe det nya &retonskar
STYRELSEN
www. snickarbacken.com
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