
brf brf SnSnöössäätras tras egnaegna
medlemsblad.medlemsblad.

UtgUtgååva 2 va 2 åår 2001r 2001



Styrelsen har ordet...

Alexandra Eliasson, Vice 
Ordförande

Solen skiner och ett tunt 
snötäcke glittrar på vår gård. En 
härlig syn som möter en när 
man tittar ut. Vi har en stor 
tillgång med vår innergård. Här 
kan vi alla slappna av och njuta. 
Gammal som ung.

I år har styrelsen avsatt en 
summa pengar i budgeten för att 
rusta upp och göra en del 
förändringar så att vår gård är 
väl underhållen, välskött och 
blomstrar.

Styrelsen har äntligen en 
komplett underhållsplan. Den 
omfattar både yttre och inre 
underhåll och innehåller 
kalkyler för både kostnader och 
hur mycket vi måste avsätta till 
yttrefonder.  

I december avgick 
styrelseledamot Sara Hellman 
pga flytt från föreningen. 
Fram till nästa stämma i maj 
arbetar styrelsen med 1 person 
mindre vilket betyder att vid 
varje möte kallas någon av 
suppleanterna som ordinarie 
ledamot. 

Valberedningen som nu består 
av Marianne Karnehammar 
och Niklas Tempel håller på
att förbereda sig för stämman 
i maj samt en kommande 
extra stämma för att välja in 
ny ledamot i valberedningen 
då Tina Holmgren avsagt sig 
sitt deltagande.

Extra stämma den 25 februari

Hjälp !!!

Vår ”Festkommitté”
har fortfarande 
platser kvar att fylla 
av påhittiga och 
driftiga människor.

Festkommittén 
ordnar med 
föreningens Öppet 
Hus, fika i samband 
med gårdsstädningar 
etc och ordnar 
kräftskiva. Det finns 
naturligtvis 
möjligheter för annat 
också. 
Intresserad ?! 
Kontakta Liisa 
Casserborg i 44:an på
tel: 08-647 41 51
Festkommittén byter 
nu namn och heter 
fortsättningsvis 
Fritidskommittén

Foto Foto 
ppåå

AlexandraAlexandra..

Kalender 2001
Styrelsemöten: Öppethus: Gårdsstädningar:

9 januari 25 februari 15,00 22 april kl 10,00

13 februari Tema: Gården 

13 mars

10 april

8 maj

12 juni

Årsstämma: tisdag 15 maj, v.20 Alla handlingar utdelas innan dess.



NNäästa medlemsblad utkommer i mars 2001sta medlemsblad utkommer i mars 2001

Specifikation
På stämman 14/10 1999 
fick styrelsen uppdraget 
att specificera den 
ökade netto intäkten på
715` på föreg. års 
bokslut. 
Största posten är på
599` från 
Familjebostäder, en 
återbetalning pga
reversering från tidigare 
år. 
33`är skattereduktion, 
14` är en inrefond intäkt 
vid försäljning av 
lägenhet.

Övriga 69`är diverse 
återbetalningar för 
ventilation, en 
försäljning mm. 

Detta är alltså
INTÄKTER, som 
föreningen fick tillgodo 
det året.

Vill du veta mer ? 
Alexandra Eliasson i 
styrelsen har en 
komplett specifikation 
på alla belopp.

Vi passar även på att be 
om ursäkt för att denna 
specifikation hade 
missats att delgivas 
inom rimlig tid.

Uthyrningsrum
Ni vet väl att i 
anslutning till 
tvättstugan finns 
ett rum med pentry 
som vi som 
medlemmar kan 
hyra om vi får 
gäster ?!

Kostnad för att 
hyra är 100:- för en 
natt och påföljande 
nätter 25:- i max 7 
nätter.

Du måste själv 
sörja för lakan och 
handdukar men det 
finns täcken och 
kuddar.

För mer 
information och 
bokning, kontakta 
Ingela Löfvenberg
på tel 08-865601 
eller Monica 
Gehrke på tel 08-
7493621

Skidor
I år har Anja Pärsson 
tagit VM guld och 
Magdalena Forsberg har 
tagit ett stort antal. 
Hänger du med i 
skidtermerna ?! Testa 
dig själv:

1 Kneikelåm?

A Backhoppstil

B Stelhet i knäna

C Svår slalom i backig 
terräng

2. Andur?

A Kort högerskida från 
förr

B Skidåkare i dålig 
form

C Vikingastav

3. Biathlon?

A Skibob

B Skidskytte

C Kortbaneskridsko

4. K punkt ?

A Riktmärke i        
skidskytte

B Slalomport

C Kritisk punkt i en 
hoppbacke
( R( Räätt svar: C, A, B, C )tt svar: C, A, B, C )



GÅRDSGRUPPEN? 
Boendekvalitet – också en fråga om 
att kunna påverka , skapa och 
gemensamt sköta om en trivsam och 
inbjudande gårdsmiljö ! 
 
Du har säkert sett något på vår gård, eller 
något i vår närmaste omgivning , som Du 
tycker kan förbättras , rustas upp, bytas ut , 
placeras på annat sätt , fällas, flyttas etc.  
Du kanske t o m tycker att Du vill plantera  
en annan buske, klippa gräsmattan eller vara 
med och köra snöslungan !? 
Vem pratar man med om sån’t ? 

 
JO  - Gårdsgruppen  ! 
Kom med i  föreningens största gäng  - (vi är faktiskt fler än på bilden)  -  Din möjlighet att bidra till ökad 
boendekvalitet startar bl a här !  Det är på intet sätt tvång att alltid fysiskt  kunna ställa upp - utan ditt 
deltagande genom idéer, synpunkter  och då och då handfast bidrag -  gör att vi tillsammans kan vidare-
utveckla en redan kamratlig och trevlig  boendemiljö. 
Vadå ? – Stort gäng ! – Ja, visste Du t.e.x att vinterhållningen hanteras av 12 st frivilliga i föreningen ! 
Vi behöver fler – anmäl Dig gärna Du också.   
Nu stundar dessutom snart sommarhållning , vilken kommer att inledas med vårstädningen den 22 April 
– ett ypperligt tillfälle att ’se över’ hur vi har det på vårt områden  samtidigt som vi fastlägger planer inför 
sommaren och åren framåt – kl 10 startar vi den 22:a.  
    På gång just nu: 
    - är bearbetning av idéer för att göra innegården fin 
    - är bearbetning av idéer om yttre området 
     - är förberedelser inför märkning av träd (aspar)  
       som skall förberedas för fällning/avverkning 
    - är förberedelser inför slyröjning 
    - är ritning av nytt ute-förråd för våra maskiner 
    - är uppförande av ute-förrådet 
    - är utarbetande av åtgärdsplan för innergård och  
       yttre området 
    - är att få till ett sambrukaravtal med kommunen  

Det är oss Du kontaktar:  
Lars Nyblom            54:an      647 09 38 
Doris Nyblom 54:an 647 09 38 
Anita  Prins  42.an   99 20 81 
Ulf Welander  42:an   99 20 81 
Renée Doktár 58:an 647 16 47 
Tina Heed  70:an   99 18 63
  
Du kan kontakta oss per telefon, eller genom 
att helt enkelt lägga en lapp/brev i vår resp. 
brevinkast.    om  gemensamma ytor och områden 

- är att fundera över hur vi kan förbättra ”mellan- 
   området”  Bäverdamm/Bäverbäck – asfaltytor mm. 
- är att slutligen utarbeta och förelägga styrelsen 

Vårt motto;       en genomarbetad åtgärdsplan för gården senast den  
  sista mars  

I grannsamverkan  -   för gemensam 
skötsel , trivsel och säkerhet. 

- är att ta om hand alla goda idéer Du nu kommer att 
   att bidra med  och tillgodose Ditt önskemål om  att 
   aktivt få delta i  verksamheten. 
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