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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 nu kommande sommaren vill vi informera medlemmarna om att tisdagen den 19 juni är  

sista gången styrelserummet är öppet inför semesteruppehållet och från och med tisdagen den 21 

augusti är det återigen öppet. 

Föreningens fastighetsskötare, Flodafors, kan man även under sommaren nå under dygnets alla 

timmar och årets alla dagar och då bli kopplad till jourhavande fastighetsskötare på telefon  

08-35 24 44 eller via e-post med adress fel@snickarbacken.info. 

Grannsamverkan 
Även om de boende på Snickarbacken i stort sett varit befriade från allvarliga brott under den 

senaste tiden vet vi att inbrotten, såväl i villor som i lägenheter ökar markant under sommaren, då 

många människor har semester och ofta är bortresta. 

Ta således fram den mycket informativa broschyren Grannsamverkan, som har delats ut till alla 

medlemmar och som finns i en restupplaga i styrelserummet, och läs vad du med begränsade medel 

kan göra för att minska risken för inbrott och skadegörelse i hemmet.  

Här följer några minimikrav till att börja med: 

< Skriv en inventarieförteckning och/eller fotografera stöldbegärliga inventarier 

< Märk också stöldbegärliga inventarier  

< Meddela grannarna när du är bortrest mer än någon dag 

< Förvara värdehandlingar och värdesaker på ett betryggande sätt, gärna i ett säkerhetsskåp 

< Var allmänt vaksam och kontakta polisen om du ser eller misstänker att ett brott har  

   skett  eller planeras. 

 

Fortsatt missbruk av grovsoprummet 
Trots att vi påmint genom nytryckta anslag och också i förra numret av Snickarbladet vad som 

gäller ifråga om sortering av både hushållssopor och sk grovsopor förekommer det dessvärre att 

containern i grovsoprummet fylls med allt från byggmaterial till vitvaror, möbler mm som  

medlemmarna själva skall transportera till Hagbytippen. 

Skärpning medlemmar  ! 

Blir det ingen bättring kan vi tvingas att vidta någon radikal åtgärd, tex med begränsade 

öppethållandetider och/eller med vakthållning vid dörren. 
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Ny sopentreprenör  
Sollentuna Kommun har teckat ett nytt avtal om sophämtning från och med den 1 juni i år. Avtalet 

gäller i 5 år och företaget heter Renonorden, som ställer upp med nya röda sopbilar och som 

garanterat kommer att att skilja innehållet i de gröna kärlen från det komposterbara i de bruna 

kärlen.  

Samtidigt uppdrog vi till en underentreprenör att göra ren alla våra sopkärl, vilket verkligen 

behövdes. 

 

Skadedjursbekämpning 
I förekommnde fall, då våra medlemmar drabbas av någon form av  

ohyra, det kan vara myror, getingar eller till och med möss skall ni i  

första hand kontakta vårt försäkringsbolag Trygg Hansa, som kommer  

att hjälpa till med sanering av ohyran. Ring 077-11 11 500. Vår försäkring  

omfattar en klausul om ”sanering mot skadedjur och bostadsohyra” och  

gäller utan självrisk.   

 

Föreningens hemsida  
Vill du informera dig om det som gäller våra gemensamma intressen här på  

Snickarbacken, gå då in på föreningens egen hemsida. Det är värt ett besök!   

Den har lovordats både av fastighets-mäklare och banker och även av  

presumtiva medlemmar i vår förening. Hemsidan är således ett  

bra sätt att marknadsföra oss.  

Adressen är www.snickarbacken.com   

 

En fortsatt trevlig sommar önskas de boende på Snickarbacken! 

 

Styrelsen 
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