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Information från styrelsen till föreningens medlemmar

Välkomna till Vänträffen på Kvartersgården torsdagen den 23 maj kl 13.30
Vid denna mycket informella sammankomst är det liksom vid tidigare tillfällen meningen att
deltagarna samtalar om ”livets väl och ve”, samtidigt som vi bjuder på kaffe/te och något
hembakat.
Den här gången kommer två representanter för SL att lära oss hur man reser med SL när
förköpsremsan upphör och ersätts med SLs accesskort och blir en ”reskassa”.
Hör gärna av dig till Margareta Skog på telefon 08- 7681524. Du är naturligtvis lika välkommen
även om du inte anmält dig i förväg.

Grannsamverkan - nystart torsdagen den 30 maj kl 19.00
Tillsammans med vår nye närpolischef Curt Ahnlund bjuder föreningens huvudkontaktombud
Ralph Wetterberg in alla föreningens medlemmar till en nystart om Grannsamverkan i
Kvartersgården torsdagen den 30 maj kl 19.00.
Till synes kan man tycka att det för tid och evighet skall vara lungt och tryggt här uppe på
Snickarbacken. Men skenet bedrar! I veckan som gick hade vi ett inbrottsförsök mitt på dagen i en
lägenhet i A-huset.
Polisen kommer vid mötet att informera om det aktuella läget vad gäller inbrott och annan brottslig
verksamhet i Sollentuna och vad vi kan göra för att förebygga brott.
Ett bra informationsutbyte förväntar polisen av oss.
Välkomna!

Sveriges nationaldag
Det tillhör sedan flera år tillbaka traditionerna på Snickarbacken att samlas vid flaggstången intill
kvartersgården den 6 juni som sedan många år är Sveriges nationaldag tillika svenska flaggans dag.
Den dagen är det helg, dvs en ledig dag för alla som arbetar och den infaller i år på en torsdag.
Klockan 08.00 kommer vår flagga utanför kvartersgården att traditionsenligt ”spelas upp” till Stig
Carnhages trumpet, varefter vi vuxna ”minglar” tillsammans med våra barn och barnbarn och får
något att förtära.
Tänk på att inget är som tidiga morgnar på försommaren!
Välkomna barn och vuxna !

Föreningens årsstämma 2013
Den 25 april genomfördes årets ordinarie föreningsstämma i kvartersgården i närvaro 79
röstberättiga medlemmar och många sk ”bisittare”, totalt över 100 personer.
Föreningsstämman fastställde på förslag av styrelsen och med revisorernas tillstyrkan resultat- och
balansräkningarna och att vinsten för år 2012 skall disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. På revisorernas förslag beviljades styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2012.
Styrelsens ledamöter summerade under stämman att föreningen för 2012 bland annat kunde
redovisa en fortsatt stark ekonomi, dvs en bra resultatutveckling och en god likviditet och också en
bra prisutveckling på områdets lägenheter under senare år.
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Efter ett år med begränsade möjligheter att amortera på föreningens banklån planerar styrelsen i år
att i stället amortera hela 12 miljoner och därmed väsentligen sänka föreningens skuldräntor.
Till ordförande i styrelsen omvaldes Ulf Redtzer för tiden fram till den ordinarie föreningsstämman
2014. För en tid på två år omvaldes Sven-Erik Arenbalk och Björn Lindblom. Genom förra årets
val kvarstår Jan Sjöstrand och Ralph Wetterberg till 2014-års stämma.
Till styrelsesuppleanter omvaldes Peter Forsgren, Iréne Kindblom och Lennart Tengblad och
nyvaldes Leif Bergquist för tiden fram till 2014-års stämma
Inför 2013-års ordinarie föreningsstämma omvaldes valberedningen med Pär Hugosson som
sammankallande ledamot och Erik Dalsryd som övrig ledamot.
Under stämman behandlades åtta motioner med följande resultat :
 Styrelsen kommer att engagera extern konsulthjälp vid omsättningen av ett av föreningens
banklån hösten 2013
 Styrelsen vidhåller att man varken kommer att höja eller sänka medlemsavgifterna under 2013
 På styrelsens förslag kommer föreningen att tillsvidare behålla de inköpta vindkraftandelarna
 Styrelsen gör det möjligt för medlemmarna att få tillgång till ytterligare en tvättstuga om
veckodagar och tider med nuvarande ordning inte passar
 Bastulokalen i kvartersgården kommer att upprustas inom ramen för 40 000: Belysningen vid parkeringen utanför Sidensvansvägen 36-38 kommer att förbättras medan
bredden på och antalet p-platser kommer att bibehållas
 Skötseln av föreningens naturmarksområden följer en sedan 2007 antagen policy med
regelbunden röjning vår och höst. Specifika önskemål om trädfällning för att förbättra
sjöutsikten kommer därför i andra hand.

Föreningens fritidskommitté
Vid föreningsstämman valdes följande medlemmar att ingå i fritidskommittén under det nuvarande
verksamhetsåret fram till föreningsstämman 2014, med följande arbetsfördelning:
Lennart Tengblad
Sammankallande och gymnastiken
Margareta Skog
Flaggeneral
Björn Huldberg
Flaggeneral och styrkerummet
Per Knutas
Snickarboden
Gunilla Fredholm
Samlingslokalen
Christine Lenngren
Syrummet
Berit Bergkuist
Städdagen och blomurnorna
Carl-Gustav Lax
Städdagen
Gunilla Bergman
Blomurnorna
Birgitta Sidfalk
Bastun
Lise-Lotte Worming
Bastun
Anders Glassel
Joga-gruppen
Joakim Ekström
Boule-banan

En skön försommar tillönskas de boende på Snickarbacken !
Styrelsen
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