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KALLELSE till VÅRSTÄMMAN 23 april 2015
Datum/tid: Torsdagen den 23 april kl. 19.00
Lokal: Ribbybergsskolans matsal
Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast onsdagen den 6 april
2015.
Det går bra att sända motioner per brev direkt till någon av styrelserepresentanterna eller till vår e-postadress info@hantverkarens.com
Ev. motioner kommer efter att de har behandlats av styrelsen att skickas ut via
Informationsbladet och läggas ut på vår hemsida.
Det gäller även övriga möteshandlingar som skall behandlas av Vårstämman. Det
gäller verksamhetsberättelserna och ekonomiska berättelserna för Sektion 1 och
Sektion 2).
Styrelsen kommer också att presentera kommande arbeten vid Trivseldagarna
(tidigare Vår- och Höststäddagarna) samt arbetet med att sommarunderhållet
läggs ut på entreprenad.
--------------------------------------------------------------------------------------------------GRANNSAMVERKAN
Varje månad erhåller vi månadsrapport från Närpolisen. Rapporten finns
på vår hemsida
under fliken Grannsamverkan. Februari-rapporten finns nu att beskåda.
Rapport från senaste info från grannsamverkan den 2 mars:
Det är många Epatraktorer i omlopp och ring polisen när ni ser eventuella
fartdårar. Inbrottsstatistiken för februari ser hyfsat bra ut, dock är två personer
anhållna för inbrott.
Polisen varnar för de årligen återkommande asfaltsläggarna! De varnar
också för ligor som vittjar brevlådorna i samband med postutdelning!
Gå gärna in på hemsidan och läs om DNA märkning.
ÅRSAVGIFTEN FÖR KABELTV
Inbetalningen (1 250 kr) till Sektion 2 skall vara betald den sista maj.
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Vid fel eller skadegörelse på
Samfällighetens egendom:
Kontakta styrelsen per mail
info@hantverkarens.com

Om Hantverkaren
På vår hemsida har vi under fliken Om
Hantverkaren en kortfattad sammanställning om
vår samfällighet. Den är nu uppdaterad, så varför
inte gå in och läsa den. ”Bra att ha” information.

Det går också bra att kontakta styrelsens
medlemmar per telefon enskilt.
Se hemsidan och tidigare nummer av
informationsbladet.

Styrelsens sammansättning
Representanter för styrelsen och deras
uppdrag from 1 januari 2015, se nedan.

Det kan röra sig om våra gemensamma
anläggningar såsom gränderna, cykel- och
gångbanor med tillhörande
belysningsstolpar.
Trafikskyltar, förrådsbyggnad, lekplatser
och dess lekredskap. Bollplaner,
parkeringsplatser,
Eller vid andra angelägna frågor rörande
vårt gemensamma område.

Rabatter

Hantverkarens förmånliga rabatter kommer
finns på vår hemsida.

Kontaktpersoner styrelsen
Vid fel eller skadegörelse på samfällighetens egendom såsom gränd- eller gångbanebelysningar, gränd- eller
trafikskyltar, förrådsbyggnad, lekplatser eller lekredskap, bollplaner, parkeringsplatser eller vid andra angelägna frågor
rörande vårt område, vänligen kontakta någon av styrelsens medlemmar enligt nedan eller per mail
info@hantverkarens.com
Uppdrag

Namn

Adress

Tfn bostaden

Ordförande

Paul Lindblom

Rätskivegränd 14

08-500 213 90

Ledamot/Kassör

Kajsa Hartonen

Baljegränd 12

08-520 161 14

Ledamot/Sekreterare

Agneta Andersson

Moddlargränd 1

08-500 214 93

Ledamot/Markunderhåll, snöröjning

Joakim Berggren

Okgränd 7

070-662 66 85

Ledamot/Hemsida och Kabel-TV

Lex Samson

Kvastgränd 14

070-450 65 41

Suppleant/Uthyrning parkeringsplatserna

Claire Boholm

Baljegränd 1

08-500 264 42

Suppleant/Grannsamverkan och
Huvudkontaktombud

Margaretha Fagerberg

Spackelgränd 25

073-961 10 08
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