
                                Nr 4, oktober 2010 

BRF SNICKARBACKEN SOLLENTUNA  
Sidensvansvägen 63, 192 55 Sollentuna   Information från styrelsen till föreningens medlemmar 
Redaktör: Ulf Redtzer 
    
 
 
 

   

 

               
 Sidan 1 (2)                          Vänd ! 

 
 
 
  
 
Medlemsmöten  
I höst kommer ett särskilt informationsmöte för nyinflyttade att äga rum torsdagen den 18 
november och det varje höst återkommande medlemsmötet att äga rum torsdagen den 25 
november. 
Båda mötena äger rum i kvartersgården med början kl 19. Boka redan nu dessa dagar! 
 
PUB- kväll 
Festkommittén kommer efter nyår, dvs då jul- och nyårshelgerna passerat liksom 
julgransplundringarna, att anordna ytterligare en som vi hoppas välbesökt och trivsam kväll då 
vi minglar och lyssnar till levande musik (!!!), som start på det nya året. Festkommittén 
återkommer med besked vilken kväll man väljer för denna fest.   
 
Vänträffar för föreningens medlemmar    
På Bengt Callermos initiativ startades på försommaren ytterligare en föreningsaktivitet - så 
kallade vänträffar - företrädesvis för de något äldre medlemmarna i föreningen. Andra är 
naturligtvis också välkomna. Under Bengts både ”informella” och trevliga sätt att umgås med 
föreningens medlemmar har hittills två vänträffar ordnats i kvartersgården - den senaste  
samlade ett 25-tal medlemmar den 15 september.  
Nästa vänträff planeras att äga rum onsdagen den 15 december, som vanligt i Kvartersgården  
kl 14.00. 
Kaffe/te med dopp serveras och eftersom det ”nästan” är jul föreslås att var och en tar med sig 
en inslagen julklapp som inte får kosta mer än 20:-. 
    
Rensa på terrasser och på balkonger 
Det läcker och rinner vatten från våra terrasser och balkonger. Då en stor andel av 
terrasslådorna i A-huset har tvättats nu i höst är det särskilt viktigt att rensa blomlådor och 
rännor innan det blir vinter. De terrasslådor som inte tvättats i år, dvs från portalen och framåt, 
kommer att tvättas i vår när solen på nytt stiger på himlen.  
Som en ytterligare åtgärd har styrelsen bestämt att alla medlemmar som har en terrass skall 
förse dräneringshålen på terrasslådornas insida med nya ”muffar” för att dräneringsvattnet 
verkligen skall ledas ner i vattenrännan. Observera! Eventuell golvbeläggning på terrassen får 
naturligtvis inte täcka golvrännan och inte heller får löv/jord blockera stuprörets sil. 
Muffar och en instruktion hur de skall monteras tillhandahålles gratis i styrelserummet, 
Sidensvansvägen 63, på tisdagar mellan kl 18 och 19.      
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Reparation av kallgaragets tak 
I samband med vinterns osedvanligt kraftiga snöoväder skadades kallgaragets tak- såväl det 
övre som det lägre låga taket. Taken är numera reparerade och det övre taket också försett med 
ett snörasskydd för att förhindra att stora snömassor samlas vid takfoten. Styrelsen har 
överklagat Trygg Hansas beslut att inte betala reparationskostnaden, vilket vi har gjort hos 
Försäkringsnämnden men hittills inte fått något svar. Styrelsen kommer inför nästa vinter att 
teckna ett avtal med en entreprenör om snöröjning av taken.  
 
Ställ in cyklarna i cykelförråden, där trivs de bäst! 
Den uppmaningen har vi varje höst under senare år riktat till de boende i området. Det 
underlättar både vid hämtningen av sopor som vid vinterns snöröjning att slippa cyklar som står 
ute hela vintern.  
Många cyklar har dessutom stått oanvända under hela sommarhalvåret.  
Styrelsen har beslutat följande: Alla cyklar som står ute skall märkas med en märklapp som 
kommer att delas ut och sättas upp i aktuella trapphus, att användas för att märkas med ägarens 
namn och lägenhetsnummer. Cyklar som inte är märkta senast den 10 november kommer att 
omhändertas och tillsvidare förvaras i föreningens förråd innan de avyttras.  
 
Påsar för det komposterbara avfallet    
Kommunen har genom Sollentuna Energi i ett cirkulär lämnat ytterligare information om hur 
viktigt det är att vi sorterar våra hushållssopor på rätt sett.  
Alltså:  
 I det bruna kärlet och i de av kommunen tillhandahållna pappåsarna läggs Matavfall, dvs 

matrester, skaldjur (även skal), frukt- och grönsaksrester, rotfrukter, bröd, kött- och fiskrens, 
fisk-, fågel- och köttben (små och tunna ben), kaffesump och kaffefilter, tepåsar, ofärgat 
hushållspapper och ofärgade servetter och slutligen snittblommor 

 I det gröna kärlet läggs som tidigare brännbart hushållsavfall. 
Visste du att:  
 på 1000 rötade bananskal kan du köra en bil cirka 10 mil 
 på innehållet i en papperspåse med rötat matavfall kan du köra 2.5 km med bil 
 biogas från matavfall ger 85% lägre växthusgasutsläpp än bensin 
 fuktfläckar utanpå papperspåsen visar att påsen fungerar som den ska. Använd ventilerad 

påshållare och byt påse ofta! Påsar finns att hämta i kvartersgården och i grovsoprummet. 
 

Grannsamverkan   
Målet med grannsamverkan är, som vi tidigare informerat medlemmarna om, att öka säkerheten 
mot inbrott och skadegörelse på Snickarbacken och naturligtvis också öka tryggheten och 
trivseln i området.  
Under det år som gått har styrelsen organiserat en grupp bestående av medlemsrepresentanter 
som fungerar som kontaktombud för medlemmarna, vi har satt upp ett 15-tal skyltar som visar 
att vi engagerat oss i detta problemkomplex och inte minst har vi producerat en egen informativ 
broschyr som innehåller mycket kring grannsamverkan inkl. säkerhetsutrustning.  
Nu går vi vidare ! 
Medlemsmötet den 25 november kommer bland annat att informera om och diskutera 
Grannsamverkan, då tillfälle också ges vad gäller val av säkerhetsutrustning.  
Kom ihåg att det är ditt eget val vilket inbrottsskydd etc du skall välja.  
 
Styrelsen 
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