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Årets ordinarie ftireningsstämma
Nu när det återigen blir ljusaå för varje dag som gär är det dags att uppmärksamma

medlemmama au styielån kommer uit t *L till den stadgeenliga ftireningsstämman, vilken i år

är planerad att ägarum i kvartersgården torsdagen den 16 april kl 19.00' Till detta återkommer

stadgeenligt skall behandlas på stämman, skall eniigt

Sidensvansvägen 63 senast onsdagen den 11 mars'

vi med en kallelse senare'

Medlemmarnas motioner, dvs förslag som

styrelsebeslut liimnas i styrelsens brevlåda

Årsavgifter 2009
I det seiaste Snickarbladet, dvs w 41 Z}}|,meddelade styrelsen att man beslutat om

oföråindrade årsavgifter under z}}g,baserat på det underlag vi hade till lorfogande på

budgetkonferensen i november'

under det fortsatta budgetarbetet ftir råikenskapsaret 2009 har vi konstaterat att resultatet blir

bättre iin förvåintat och ätt likviditeten kommei att bibehållas på en tillfredsställande hög nivå'

Styrelsens resultat- och likviditetsprognoser för de nåirmaste åren ser också positiva ut'

Hw z1l2kommer att gestalta sig vet vi dock fortfarande for lite om, vilket bland annat beror på

vilken räinta vi kommei att kunnå ftrhandra oss till för föreningens bottenlF -.."n lån som vi

idag har placerat hos Swedbank till en ränta pä3.65%. På den sikten vet vi heller inte hur

kostnaderna för vatten, värme, renhållning eic - de sk taxebundna kostnaderna - kommer att

utvecklas.

Orsaken till fi)reningens forbättrade ekonomi på kort och halvlang sikt kan framforallt förklaras

av råintesåinkning"o"pa ft)reningens rörliga lan, som efter omforhandling åir placerat hos

SwedbankHypotek, men vi har också en"kostnadseffektiv ftirvaltning av föreningens egendom'

I anledning av vad som framförts ovan har styrelsen beslutat att från och med juli 2009

sänka fiireningens årsavgifter med 57o'

Utvärdering av enkäten "Bostads- och trivselundersökning i Brf
Snickarbacken"
Styrelsen har utvåirderat den under januari genomförda enkäten och funnit att floreningens

medlemmar med stor maioritet svarat au nian tycker att styrelsen sköter såväl den tekniska som

den ekonomiska förvaltningen på ett utmåirlct sätt, vilket också gäller fritidskommittön'

Snickarbladet åir bra, loreningens hemsida tar man del av ibland, foreningsmöten vill man att

,ryr"tr"n an'angeraf som nu och Snickarbladet, kallelser etc vill de flesta ha i brevlådan'

Så vidare den bilagda sammanställningen av enkätsvaren'

s,u,odarbl,ad,et wr t {ebrv'arL zooJ

Sidan I (2)

Yäwd



Sammanfattningsvis kan man säga att styrelsen på det sätt som man för närvarande

administreru, o"h genomför sina uppgifter ffitt ett uttryck för att man lever upp till
medlemmarnas florväntningar'
Vad gä1ler enkätsvarens kommentarer kommer sfyrelsen att bearbeta dessa och efterhand vidta

åtgärder för att ytterligare förbättra trivseln i området'

Säkerheten mot inbrott
Såikerheten mot inbrott i vara lägenheter tillhör de frågor som medlelnmarna tycker åir vikligt att

styrelsen prioriterar. Utöver de forebyggande åtgarder som förmedlades i Snickarbladet

nr 4l Z11ghar styrelsen varit i kontakt med närpolischefen i Norrortspolisen ftir att om möjligt

etableraett samarbete vad avser sk grannsamverkan med den vällovliga avsikten att minska

brott och störningar och dåirmed ökå trivseln och tryggheten i området' Till detta åirende

återkommer styrelsen till medlemmarna, vaIS medverkan kommer att behövas'

obs! På förekommen anledning uppmanas medlemmama att inte dela med sig portkoden till

någon man inte kåinner väI.

Nya avtal
Alla avtal som styrelsen har tecknat med leverantörer och entreprenörer av varor och tjiinster

ses fortlöpande över.
Förliingdå avtul attgälla fran den 1 januari har tecknats med ftirskolan och med SBC och ett

nytt fastighetsskötaiavtal har i dagarna tecknats med Flodafors Fastighetsaktiebolag, att gälla

fr o m 2009-03-01.

Felanmälningar
I samband med att foreningen byter foretag som svarar for fastighetsskötseln på

Snickarbacken kommer ett nltt telefonnummer att gälla for felanmälningar' Det

nya telefonnumret är 35 24 34 dit medlemmarna kan ringa dygnet runt' Detta

kåmmer också att brevledes meddelas samtliga medlemmar.

ROT-avdrag ftir ombyggnad och reparationer
Nu kommer ett *tt sk ROT-avdrag som halverar arbetskostnaden for hantverksiobb. Avdraget

gäller privatpersoner i små{rus och bostadsrättsföreningarnas medlemmar. Avdragsmöjligheten ,

Jom kan jamf<iras med "hushållsniira tjiinster" (städning, barnpassning etc) skall gälia

p"r-*"nt och kan användas flor sk inre underhåll av bostaden'

Avdraget samordnas med hushållsnåira tjiinster och far tillsammans vara högst 100 000:- per år

och person. Skattesubventionen blir då maximalt 50 000:- , men gäller inte för resor och det

material och den utrustning, som hantverkaren arbetar med.

Den som utför arbetet skall ha F-skatt. Se till att fä en faktura som har arbetskostnaden noggrant

specificerad och spara alla kvitton. Fran 1 juti i fu kommer skattelättnaden att dras av direkt på

fakturan när ar-betet åir utfört. Till dess galier, precis som for hushållsniira tjänster, att man måste

ansöka om skattereduktion hos Skattev-erket får att därefter få skattereduktionen tillgodoräknad

vid 2010-ars taxering. Ytterligare information finns på Regeringskansliets hemsida om ROT-

avdrag, se www. regeringen.se/sb/d/i 1257 '

STYRELSEN 
www'snickarbacken'com
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