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Information fi'an slyrelsen lill ibreningens medlemmar

Delårsrapport
Efter g av årets 12 månader, dvs efter Z@rtial, foljer föreningens intiikler och kostnader i stott

sett budgeten. Resultatet efter finansiella poster, dvs råintor, uppgår till drygt.2'2 mkr att jiimföra

med buJgetens 1.7 mkr. Likviditeten är också fortsatt god och visar ett positivt kassaflöde

upphandling av nya värmecentraler med styrsystem och larm

På irapphur"r,., urrriugstavlor har styrelsen informerat medlemmama om att ett omfattande

,"rrouäiiogsarbete aÅmrådets styr- och reglersystem för niirvarande pågar. Viirmeväxlarna i

våra två fi-åirrvärmecentraler b1'ts ut och flåilctsystemet kompletteras med sk frekvensstyming,

vilket ilnebär att vi sparar mycket på "viirmenotan". vårt nuvarande larmsystem, för att tex

larma om flåiktar och hissar som inie fungerar, är föråldrat och byts ut mot ett modernt system

åtkomligt via Lrternet. Arbetena kommer att avslutas under oktober månad'

Informationsutbyte med fritidskommiffÖn
Den 4 september hade styrelsen sitt årliga informationsutbyte med fritidskommittön. Mötet

bekräftade inledningsvis att fritidskommi*ns uppgift och mål iir att genom olika aktiviteter öka

de boendes trivsel och välbefinnande i Snickarbacken'

Noterades att den hittillsvarande ordningen med låga engångsavgifter ftir att få tillgang till oiika

resurser såsom bastu, styrketråiningsrum etc, gynnal fritidsverksamheten men frågan ställdes

ändå hur vi aktiverar-or* f,it att få flera att delta i fritidskommittöns olika aktiviteter.

Fritidskommittdn bör i fortsättningen ha en "egen ekonomi" - om än med begränsade intäkier

och kostnader -baserad på en av styrelsen godkänd budget'

Även om fritidskommiudns arbetsinsatser alltid är frivilliga och endast undantagsvis har ersatts

med reda pengar bör för framtiden gälla att ersättning skall utgå ffq arbelen som styrelsen

ocir/eller fritidskommittön anser skall utföras och som alternatir't kan utflöras av

f itidskornmittöns ledarnöter eller av någon entreprenör'

Under 2009 plalerar fritidskommittön frt 
"u 

städdag lördagen den 18 april,plantera blommor

under vår, sonrmar och höst i ornr'ådets blomster-urnor, bygga en grillplats till och också

ytterligare soffor.

G rovsopru mmets öppethållan detider
Fr o m i somras liålls grovsoprummet i kallgaraget öppet på måndagar mellan kl 07'00 oclt

09.00 ocir på tisdagarinettan tt 18.00 och 19.00. Vad som få'slängas i grovsoprummet finns

anslaget på väggen i detta soprur.

0mbyggnad av kök och badrum
Generellt gäller: afl alla ombyggnader och renoveringar samt b1'te av utrustning rnåste utlöras aV

behörig hantvertare på ett fackmaruramässigt sä11. Du som bostadsrättshavare ansvarar för

skada som uppstår på grund av felakligt utfört arbete'

En vattenskada i k6k eller badrum imebär i de flesta fall omfatlande skador i den egua

lägenheten och inte så sällan i angränsande lägenheter. Kostnadema blir ofla nrycket höga'
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Anlitas sk',svart arbetskraft" och det visar sig vara ett felalctigl utftrl arbete gäller inte

hemförsäkringen eller några andra försäkringar

En registrerad hantverkrfi.-u har egna ansvarsförsäkringar. Kontrollera försåikringarna när du

väljer hantverkare
Se vidare bifogade regier.

Störande ombY ggnadsarbeten
Tänk på aU ta hriniyn till grannarna vid ombyggnadsarbeten genom att:

och i angriinsande traPPhus

Informationsmöte fiir fiireningens medlemmar den 20 november

Traditionellt kommer ett informationsmöte att anordnas för medlefirmarna i höst, i ar torsdagen

den 20 november kI 1g.00. under mötet kommer styrelsen att informera om föreningens

faga.na. verksamhet och om dess ekonomi. Medlemmama kommer också att beredas tillfiille

att ställa frågor till styrelsen. Lämna gämain frågor i styrelsens brevlåda, Sidensvansvägen 63'

så att vi kan förbereda oss inftir mötet'

Bokning av fvättstugorna
Använd alltid bokninlstavian niir du bokar tid till tvättstugan och glöm inte heller att ta bort

bokningscylindern rrri, d., tvättat klart. saknar du bokningscylinder kan du beställa en ny i

styrelse-rummet på tisdagar mellan kl 13'00 och 19'00'

Rensa terrasserna
växtema i blomlådorna på terrasserna i A-huset iir i många fall for höga' Höjden på viixterna

får aldrig vara högre än underkant på terrassemas tak. Höga viixter måste beskiiras eller ersättas

med nya. Undvik att plantera tall och gran, som efter 5 till 10 år blir risiga och fula' Allmänna

råd delas ut tillsammans med detta Snickarblad till alla lägenhetsinnehavare i A-huset som har

en terass eller en marklägenhet. obs! glöm heller inte att rensa avloppsråinnan och brunnen'

Ny Pubkväll
Den särskilda festkommittd, som numera åir en sektion inom fritidskommittön, kommer i höst

att återuppta begivenheten att anordna en pubkväll, den håir gangen lördagen den29 november'

Till detta återkommer festkommittön genom anslag i trapphusen'

Du behövs som rastfadder!
I ett upprop undertecknat av vår medlem Bengt Callermo, har man uppmanat oss som bor på

snickarbacken att bli rastfaddrar, tex vid Kändalsskolan. Styrelsen ståiller sig.positiv till denna

aktivitet som syftar till att under skolans raster framja barnens trygghet och trivsel och

motverka mobbing ,u*t Uidru till att fler vuxna visar sig i skolans värld' För ytterligare

information kontakta Bengt på telefon 96727l eller genom e-post qa!-qi!1!-q-b$91'tlylcir'le'

Antenner på balkonger och terrasser
Med stöd av en dom i Svea Hovrätt i december 2005 är det främst av säkerhetsskäl inte tillåtet au

montera parabolantenner eller annan utomhusantenn på fasad eller balkongräcke' Se också sidan 3 i

föreningens trivsel- och ordningsregler. Eventuella antenner skall placeras innanför husliv'

Hösthälsningar från StYrelsen
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