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Information från styrelsen till föreningens medlemmar

Styrelserummets öppethållandetider i sommar
Styrelserummets normala öppethållandetider för medlemmarnas frågor och behov av
medlemsservice är på tisdagarna mellan kl 18.00 och 19.00. Adress Sidensvansvägen 63, dvs i
kvartersgården.
Under den stundande sommaren vill vi informera medlemmarna om att tisdagen den 22 juni är
den sista gången styrelserummet är öppet inför sommaruppehållet och från och med tisdagen
den 17 augusti är det återigen öppet.
Föreningens fastighetsskötare, Flodafors, kan man även under sommaren nå under alla dygnets
timmar och under årets alla dagar och då bli kopplad till jourhavande fastighetsskötare på
telefon 08-35 24 44 eller via e-post UUfel@snickarbacken.info.
Föreningens reviderade trivsel- och ordningsregler, bilägges
I den nytryckta broschyren har innehållet reviderats och kompletterats. Det är viktigt att påpeka
att innehållet är föreningens, styrelsens och medlemmarnas ”rättesnöre”, dvs det regelverk som
förutom trivsel- och ordningsregler innehåller föreningens stadgar mm och också hänvisar till
gällande lagar och regler som föreningen och dess medlemmar skall rätta sig efter.
Även om du bott i området länge är det bra om du påminner dig om dina rättigheter och
skyldigheter som medlem i föreningen.
Grannsamverkan – Samverkan mot brott, broschyr bilägges
Föreningens styrelse har under det senaste året arbetat med projektet Grannsamverkan som inte
bara är ett allmänt känt begrepp, utan innebär att vi som förening och fastighetsägare har
anledning att skydda vår gemensamma egendom och också medlemmarnas tillhörigheter mot
inbrott och skadegörelse i vid bemärkelse. Framför allt skall vi arbeta förebyggande – när väl
ett inbrott eller en skadegörelse har skett är det i de flesta fall för sent att ingripa.
Som exempel på åtgärder som redan vidtagits har skyltar och dekaler satts upp i området och
möten anordnats för de medlemmar som anmält sig att vara sk kontaktombud på
Snickarbacken.
I denna grupp som består av ett 15-tal medlemmar, med föreningens huvudkontaktombud
Mikael Videfors i spetsen, har ett underlag tagits fram till en broschyr, vars innehåll delvis är
hämtat ur polisens informationsmaterial och som avslutas med de förslag på säkerhetsprodukter
som kontaktombuden vid sina möten har föreslagit att medlemmarna skall köpa och installera.
Kom dock ihåg att det är varje medlem som själv avgör vilket inbrottsskydd etc, som hon/han
väljer.
Målet med att i organiserad form bedriva Grannsamverkan på Snickarbacken är att öka
säkerheten i området mot inbrott och skadegörelse och att ytterligare förbättra
tryggheten och trivseln för de boende i området.
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Vänträffar för föreningens medlemmar
Bengt Callermo, medlem i föreningen, har tidigare i år kontaktat styrelsen för att efterhöra
om föreningen är intresserad av att starta så kallade vänträffar för föreningens medlemmar,
företrädesvis för de något äldre och ensamstående medlemmarna i föreningen. Det finns
personer i vår förening som redan är medlemmar i vad man kallar Väntjänstens nätverk i
Sollentuna.
Styrelsen svarade på Bengts propå att man var mycket positiv till förslaget, som skulle vara
ytterligare en aktivitet som lockar föreningens medlemmar.
Under Bengts mycket informella ”ordförandeskap” och trevliga sätt att umgås med vännerna på
Snickarbacken genomfördes ett första möte tillsammans med 23 medlemmar den 14 maj i
kvarterslokalen.
Bengt deklarerade att det för den fortsatta väntjänsten behövs bara ett mycket enkelt
program: tex en kopp kaffe/te som föreningen kommer att bekosta och kanske att någon av
deltagarna vill berätta om något som hon eller han varit med om. En uppgift för dessa träffar
kan också vara att vi som medlemmar lär känna varann och att det kan ge intressanta
upplevelser.
Utan tvekan var de närvarande intresserade av en fortsättning. På Bengts förslag planeras för
nästa träff onsdagen den 15 september kl 14.00 i kvartersgården.
Följande medlemmar, förutom Bengt, åtog sig att ta ansvar för höstens första träff: Doris
Schmid, Berit Janoschek, Monica Hallstedt, Ruth Schelin, Barbro och Göran Sandén.
Välkomna hälsar Bengt ! med adress Sidensvansvägen 18, tel 08-96 72 71
Fritidsverksamheten
Snickarbacken har en fritidskommitté som ansvarar för de fritidsaktiviteter som finns i området.
För respektive fritidsverksamhet finns en ansvarig i fritidskommittén som du kan kontakta om
du vill ha ytterligare information om någon av aktiviteterna.
Christine Thörn är sammankallande, 08-35 92 35
Övriga i fritidskommittén är:
Göran Engman, trädgård, 08-96 96 62
Barbro Lundqvist, samlingslokalen, 08-96 77 57
Berit Bergkuist, städdag, trädgård, 08-623 08 57
Ulla Hollsten, samlingslokalen, bastu, solarium, 08-585 702 02
Göran Sand, styrkerum, 08-631 93 05
Lennart Tengblad, gymnastik, 08-92 91 03
Hans Tibäck, snickarboden, flaggning, 08-35 48 32
Christine Lenngren, syrummet, 08-96 65 22
Gunilla Fredholm, trädgård, bastu, 08-758 05 74
Veronica Dearn, trädgård, 08-43 76 84 65
Igor Sandelov, styrkerummet, 08-751 85 26
Om du vill kan du också gå in på föreningens hemsida: www.snickarbacken.com där du i
huvudet på hemsidan klickar på ”Om fritiden” så får du en utmärkt information om denna
mångfacetterade fritidsverksamhet.
Fortsatt trevlig sommar önskar
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