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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 21 juni är 

den sista gången styrelserummet är öppet inför sommaruppehållet och från och med tisdagen 

den 16 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 fel@snickarbacken.info.  

  

 

Grannsamverkan – Samverkan mot brott  

Vid ett möte  med deltagare från närpolisen, brottsförebyggarna i Sollentuna och 

bostadsrättsföreningarnas huvudkontaktombud  den 17 maj informerade Kåre Wegersjö från 

närpolisen om dagsläget på inbrottssidan. Efter en viss nedgång i antalet bostadsinbrott har 

trenden vänt och inbrotten ökat igen med cirka 10% och statistiken över antalet uppklarade 

inbrott är inte särskilt lysande.  

Vid mötet informerades även om den sk ”Grannstödsbilen”, sponsrad av Folksam och som 

dagligen rullar på Sollentunas vägar med uppgift att synas och att avskräcka från att begå brott.  

Vid behov byter förarna också ut grannsamverkansskyltarna. När tillfälle ges kan passagerare 

från något av Sollentunas äldreboende få komma ut på en rundtur i kommunen, vilket är mycket 

uppskattat. Fler förare behövs till denna bil. Är du intresserad av att ställa upp som chaufför 

eller medåkare är du välkommen att ringa Agneta Sjöstedt på telefon 0705- 388195. Man avgör 

själv hur ofta man vill/kan köra.  

Vid mötet konstaterade Svenska Stöldskyddsföreningens representant att man måste ha en 

helhetssyn på sitt boende när det gäller inbrottsskyddet och lämnade flera bra förslag.  

 

Vår ordförande Göran Engman deltog själv på mötet den 17 maj i Turebergshuset. Göran 

ersätter tillsvidare Mikael Videfors som föreningens huvudkontaktombud, eftersom Mikael 

kommer att flytta från området under augusti. 

 

Ordföranden har kallat samtliga kontaktombud på Snickarbacken - ett 15-tal medlemmar – till 

ett särskilt möte måndagen den 22 augusti kl 19.00 i kvartersgården. På dagordningen till mötet 

står att man kommer att gå igenom föreningens broschyr, diskutera behovet av ytterligare 

aktiviteter inom grannsamverkan och frågan kommer också att ställas vilka säkerhetsprodukter 

kontaktombuden vill rekommendera medlemmarna. Vill du bli kontaktombud ring då Göran på 

telefon 08-969662 och kom till mötet den 22 augusti. 
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För alla medlemmar gäller följande under sommaren: 

Håll ögon och öron öppna och ring polisen på telefon 112 om något brottsligt hänt eller tipsa 

polisen på telefon 11414 om du misstänker att något brott planeras. 

Under sommaren ökar inbrotten i bostäder och i bilar – det vet man.  

 

Nytt system för fjärröppnare till garageportarna    
I nummer 2/2011 av Snickarbladet anmäldes att styrelsen har installerat ett nytt säkrare system 

för att öppna portarna till våra garage. Garageportarna öppnas helt enkelt med din mobiltelefon. 

Det nuvarande och det nya systemet kommer att fungera parallellt till och med september i år 

och portnyckeln kommer som hittills alltid att kunna användas.  

Kom således ner till styrelserummet under ”tisdagsöppet”, se ovan, och lämna in din fjärr-

kontrolldosa och låt registrera numret i din mobiltelefon. 

 

Medlemsförslag om höjda styrelsearvoden      
Vid föreningsstämman den 5 maj föreslog medlemmen Bengt Risendal under §14 att styrelsens 

arvoden borde fördubblas med hänsyn till styrelseledamöternas arbetsbörda. På stämmo-

ordförandens förslag genomfördes en muntlig omröstning (votering) där valberedningens 

förslag ställdes mot Risendals förslag,  vilken dock resulterade i att valberedningens förslag fick 

en klar majoritet av rösterna för sitt förslag. Detta skulle naturligtvis ha framgått av 

stämmoprotokollet. Sekreteraren ber medlemmarna o ursäkt för denna brist i protokollet.   

 

Avtackning av avgående styrelseledamöter    
I samband med att föreningsstämman avslutades avtackade föreningens ordförande med 

blommor Hans-Anders Sjöstedt och den vid stämman frånvarande Karin Sundell för den tid de 

varit styrelseledamöter i föreningen.  

Hans-Anders har suttit i styrelsen längre tid än någon annan ledamot under föreningens drygt 

20-åriga verksamhet. I styrelsen har Hans-Anders varit ordinarie ledamot och också vice 

ordförande under en tid. Vid sidan av sitt ordinarie heltidsarbete på Karolinska 

Universitetssjukhuset har han under sin tid i styrelsen och under olika ordföranden svarat för 

flera av föreningens avtal med entreprenörer och leverantörer och också gjort betydande 

insatser i styrelsens relationer till sina medlemmar – en inte alltid lätt uppgift. 

Karin Sundell lämnar styrelsen efter att hon varit suppleant i styrelsen under de senaste två 

åren. Karin är ekonom och har bland andra uppgifter deltagit i styrelsens kontakter med 

bankerna. På grund av en ökad arbetsbelastning och en befordran till ekonomichef hos 

Sollentunahem har hon nu valt att lämna styrelsen.  

 

   

Fortsatt trevlig sommar önskas de boende på Snickarbacken !         

 

STYRELSEN 
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