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lnfbrmation från styrelsen till ftireningens medlemmar

Sveriges nationaldag
Den 6 juni är sedan några år tillbaka Sveriges nationaldag tillika svenska flaggans dag. Den

dagen är det helg och de flesta måinniskor är lediga från sina jobb. Klockan 08.00 kommer vår
flagga utanftir kvartersgården att traditionsenligt "spelas upp" till Stig Carnehages

trumpetmusik, varefter vi "minglar" tillsammans med våra grannar och får något att"föttära".
Viilkomna!

Föreningens årsstämma 2009
Den 16 april genomftirdes årets ordinarie föreningsstämma i kvartersgården i närvaro av ett

drygt 100-tal medlemmar inkl nägramedftiljande. Föreningsstämman fastställde, på förslag av

styrelsen och med revisorernas tillstyrkan, resultat- och balansräkningarna och att vinsten skulle
disponeras enligt ftirslaget i förvaltningsberättelsen. På revisorernas fiirslag beviljades
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet ftir råikenskapsåret 2008.

På stämman kunde styrelsens ordförande informera om att ftireningens ekonomi ftirbättrats
ytterligare under det gångna aret och att resultatet , efter finansiella kostnader och intäikter och

avskrivningar kom att uppgå till drygt 2 ml<r och under innevarande år ftirväntas stiga tlll3.4
mkr. Föreningen har en bibehållen hög likviditet, dvs "pengar i kassan", på omkring 10 mkr och
planerar ftjr att under de nåirmaste åren amortera ytterligare 4 mkr per år på ftireningens

banklån. Under de senaste sju aren har ftireningen amorterat 55 mkr på sina lån och har en

betryggande stor fond ftir underhåll av foreningens egendom.

Göran Engman omvaldes med acklamation till ftireningens ordförande. I övrigt omvaldes den

"gam\a" styrelsen med följande foråindringar. Den tidigare suppleanten Björn Lindblom valdes

till ordinarie styrelseledamot och till nya suppleanter valdes Karin Sundell och Mikael Videfors.
Till valberedning inftir den ordinarie frireningsstiimman 2010 valdes Plir Hugosson som

sammankallande och till övriga ledamöter i valberedningen Bengt Callermo och Erik Dalsryd.

Utöver de stadgeenliga punkterna på dagordningen beslöt ftireningsståimman på filrslag av

styrelsen och vårt ftirsäkringsbolag Trygg Hansa, att i ftireningens namn teckna ett tillägg till
fastighetsförsäkringen, som innebär att föreningens samtliga medlemmar har ett gemensamt

bostadsrättstillägg och som annars varje medlem får teckna var för sig som ett tillägg till sin

egen hemftirsäkring.
Obs! Äterbäring på den redan erlagda premien till det egna ftirs?ikringsbolaget, avseende den

del som gåiller bostadsråttstillägget, kan erhållas för tiden 1 maj till årsförfallodagen ftir den

egna försäkringen. Ring således upp ditt eget ftirsåikringsbolag och säg upp bostadsrättstillägget
på din hemförsäkring, så betalar man tillbaka den del som avser bostadsrättstillägget.
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Fran styrelsen vill vi beklaga att den goda stiimningen från ftin gått forlorad vid de två senaste

stämmorna. Nu har föreningsstämman sagt sitt, vilket innebZir att alla medlemmar får acceptera
det sätt på vilket föreningen skall ftirvaltas för att tillvarata medlemmarnas intressen.
Se vidare innehållet i protokollet från ftireningsstämman.

Styrelsens konstituering
Den nyvalda styrelsen, med Göran Engman som ordförande, omvalde vid sitt sammanträde den
29 april Jan Sjöstrand till vice ordftirande.
Till styrelsens sekreterare valdes Ulf Redtzer.
En tablå över arbetsfördelningen mellan styrelseledamötema kommer som tidigare år att anslås
på trapphusens anslagstavlor, tillsammans med uppgifter om ftireningens revisorer,
valberedningen, fritidskommittdn samt SBC och vår fastighetsskötare Flodafors.
Utöver de frågor, som av tradition tas upp då en ny styrelse har valts, diskuterade styrelsen på
det första mötet hur vi under det kommande året ytterligare kan förbättra kommunikationen
mellan styrelsen och medlemmarna.
Tillsammans med polisen kommer styrelsen att bjuda in till ett möte om sk "Grannsamverkan"
tisdagen den26 maj kl 19.00 i kvartersgården. Detta som ett led i att förbättra säkerheten,

tryggheten och trivseln i området. Även de övriga bostadsrättsftireningarna i Sjöberg/K2irrdal
kommer att bjudas in till detta möte.

Föreningens nya hemsida
Var hemsida $rlrv.snickarbackq!.coff är uppdaterad och har fått en modernare layout. Gå
gärna in och studera den. Dåir står det mesta som ni behöver veta om boendet.
Bakom arbetet med hemsidan står vår nye datorexpert Ralph Wetterberg som ersätter Martin
Höjer. Martin har inte bara hjälpt oss med hemsidan utan också stött oss i frågor rörande
datalagring, datasäkerhet mm.
Martin har fullt upp med ett krävande arbete, därftir är vi väldigl glada att ffi Ralph som
nybliven pensionär som ersättare.
Vi tackar Martin ftir ett jättefint arbete och välkomnar Ralph.

Nya allmänna regler och råd vid ombyggnad, renovering och skötsel av lägenheten
I samband med introduklionen av vår bostadsrättsftirening delade HSB ut en lägenhetspiirm till
de boende. Den innehöll bland annat skötselråd for material och utrustning .

Dessa råd är i dag inaktuella och heller inte kompletta samt saknar regler och råd vid
ombyggnader och renoveringar.
Det nya dokumentet, som kommer att delas ut till ftireningens medlemmar när det kommer från
tryckeriet senare i var, innehåller regler och råd vid ombyggnad, renovering och skötsel av

lägenheten. Det finns också tillgiingligt på ftireningens hemsida. I dokumentet finns referenser/
länkar till olika tillverkares skötselanvisningar. De medlemmar som inte har tillgång till egen

dator kan få en kopia i styrelserummet på "tisdagsöppet".
Avsikten med detta dokument är att underlätta fttr medlemmarna i samband med ombyggnader
och skötsel av lägenheten samt att ftirebygga vattenskador mm. Styrelsen uppmanar därftir alla
att ta del av innehållet och kåinna till det ansvar som ägandet av en bostadsrätt innebåir.

PS! Till styrelserummets och grovsopnunmets öppethållendetider i sommar återkommer vi. DS

Styrelsen önskar alla boende i Snickarbacken en riktigt skön och
vilsam sommar med mvcket sol och vcirme!
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