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Sverigesnationaldag
Den 6 juni tu sedannflgraar dlbaka Sverigesnationaldagtillika svenskaflaggansdag.Den
dageniir det helg och de flestam?inniskoriir lediga fran sinajobb. Klockan 08.00kommerv6.r
trumpetmusik,vareft.ervi
att "spelasupp" tiil Stig Carnehages
flaggautanftir kvarrersgarden
"minglar" och f&r n&gotatt fortiira. Vdlkomna!
Fiireningens&rsstflmma2008
irets ordinarieftireningsstiimmai kvartersgirdeni nElrvaroav ett
Den 17 april genom-ftlrdes
pf; forslagav
faststiitrlde,
samt
ni.gramedftiljande.Fdreningsstikrururn
drygt 100-ta1medlemmar
och att rrinstenskulle
sfyrelsenoch med revisorernastilist]'rka4 resultat-och balansriikningarna
disponerasenligt ftirslageti ftirvaltningsber6ttelsen.Pi revisorernasftirslag beviljades
styrelsensledamdteransvarsfrihetftir riikenskapsiret2007.
Pi suimmankundesfyrelsensordfiirandeinforrneraorn att frreningensekonomiftirbiittrats
1'tterligareunder 2007,dels genomatt resultatetefter avskrivningarfrrbiittrats fr&n 817 MAi
tull2 176324-, delsgenomafi ftireningenslikviditet, dvspengari kassan,varit s&god att
sfyrelsenbeslutatatt utdver denplaneradeamorteringenamorteraytteriigare5 000 000:- pi
frreningens ian. Totalt uppgerfrreningensbankiannu tiii 751,5miljoner krcnor attjiimfrra
med 299 miljoner ftir 5 &r sedaa.Prognosenfbr de niirmaste5 6renvisar, si lang styrelsenkan
bedrima"pi oftriindrade avgifter.
Gtiran Engmanvaldestiil ftireningensnya ordftirandeefter GunnarLundgren.I6r'rigt
omvaldesden "gamla'styrelsen medundantagftir att Gunilia BornemannersiitterMaria
Wikstriim som suppleanti styreisen.En helt ny valberedningvaldesmedRuneJogemansom
och somi 6r'rigt bestir av AgnetaEriksson,LarsLiebergochBjdm Huldberg.
sanunankallande
Utriver de stadgeenligapunkternapi dagordningeninformeradestyrelsensledamdter
hemftirsiikring
bostadsriittstilitiggtill mediemmarnas

Styrelsenskonstitnering
den24
Den nyvalda styrelsen,med GriranEngmansomordftirande,valdevid sitt sammantrdde
bpril Jan Sjdstrandtill ny vice ordftirandeefter RuneG Jogemansomavsagtsig omval som
st-vrelseledatnot.
Till swrelsenssekreterarevaldesUlf Redtzer.
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kommersomtidigare6r att anslis
mellanstyrelseledamdterna
En tabl6rjver arbetsftirdelningen
pAtrapphusens
tillsammansmeduppgifterom forgningensrevisorer,
anslagstavlor,
fritidskommittdnsamtSBCoch Driftia.
valberedningen,
styrelsenp&
Ut<iverde frigor, som av tradition tasupp di en ny styrelsehar valts, di'skuterade
det frirsta m<jtethur vi underdet kommande6retpi olika siitt skall ftirbiittra kommunikationen
Jtimftirelserkommerocksi att gdrasmedandra
mellanstyrelsenoch medlemmarna.
i vdrt niiromride. Till dennafriga ber styrelsenatt fi iterkomma senarei
bostadsriittsforeningar

ar.
En annan fr&ga, utanf<ir dagordningen pi ftireningsstiimman, var om ftireningen i stiillet ftir en
sfyrelse,som engagerarsig i ft)reningensoperativa uppgifter, i stiillet skall viilja en
organisationsform,som innebiir afr.manviiljer en styrelseutan operativa uppgifter kompletterad
med en ftirvaltare. Derrna friga iir dock varken diskuterad eller utredd av den avgiende
styrelsen.
Den nya styrelsenhar dock beslutat att man vid styrelsensinformationsmtite i novemberbor
kunna informera medlemmarna om sin syn pi valet mellan det nuvarande siittet att arbeta med
alternativet att viilja en styrelse utan operativa uppgifter kompletterad med en avtalsbunden
f<irvaltare.
Bygget av smihus pi den sk garagetomten
Som vi tidigare informerat medlemmarna om har ft)reningen silt marken intill kallgaraget till
byggbolaget Gritenehus.Enligt uppgift kommer man att bygga 7 stycken villor i grupp pi den
avstyckade tomtmarken. Byggstarten liksom ftrsiiljningen av husen iir framflyttad till att
prelimin?irt ske under augusti m&nadi 6r, dvs under tredje kvartalet. Att dtima av bildema p&
derashemsida, www.gotenehus.se,ser det ut att bli ett stilrent och sparsmakatgrupphusomr6de
viil anpassattill den omgivande naturenoch bebyggelsen.
Sfyrelserummets iippethillandetider i sommar
Styrelserummet,Sidensvansviigen63,At normalt bemannatfor medlemmarnasfrigor och
behov av medlemsservicepi tisdagarmellan kl 18.00 och 19.00.Inftir den stundande
sommarenvill vi meddela att styrelsenhar "sommarlov" under veckoma 26 till33, vilket
innebiir att styrelserummettir bemannattiil och med tisdagen den 1.7juni och tippnar igen
tisdagen den 19 augusti.
Positiv radonmiitning
Inom omridet har det under den g6ngnavintern stickprovsvis utftjrts en radonmiitning i ett 10tal liigenheter. Undersiikningen kommer att kompletteras senarei 6r i sambandmed att
ftireningen skall uppratta en energideklaration. De hittills utftirda miitningarna visar att v&ra
liigenheter och ocksi fcirskolanslokaler ligger lingt under riktvardet ftir miinniskors htilsa som
lir 200 Becqurel per kubikmeter (Bq/ m3)
Grovsoprumm ets iippethillandetider
Frin och med mindagen den 2 juni kommer grovsoprwnmet i kallgaragetatt hillas <ippet:
Mflndagar07.00-09.00och tisdagarkl 18.00-19.00( underde tider p5 6ret di styrelserummetiir
rlppet fcir medlemmarna)

Styrelsenonskar alla boendei Snicharbackenen riktigt skdn och
vilsam sommermed mvcketsol och vrirme!
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