INFORMATIONSBLAD Nr 02-2015
FRÅN STYRELSEN
www.hantverkarens.com

VÅRSTÄMMAN 2015
Kallelsen utskickades den 9 mars. Se Informationsblad nr 1-2015

Datum/tid: Torsdagen den 23 april kl. 19:00.
Lokal: Ribbybergsskolans matsal.
OBS: Ni som inte kan närvara på stämman, använd gärna fullmakten!
(Bifogas detta informationsblad).

Här kommer handlingarna till Vårtstämman!
- Verksamhetsberättelser, ekonomiska rapporter sektionerna 1 och 2
- Revionsberättelser sektionerna 1 och 2
- Motioner; två inkomna till sektion 1
Se bifogade ”lunta”.
Styrelsens yttranden över motionerna samt andra förslag (se nedan) från styrelsen
kommer i nästa Informationsblad, nr 3-2015, som utkommer senast den 20 april.
Styrelsens förslag är att vi i fortsättningen har en Trivseldag/Städdag (lördag) per
”städdag” samt tillägg till Trivselföreskrifterna gällande tunga lastbilar i vårt
område,
Välkomna den 23 april!
Styrelsen

TRIVSELDAG DEN 9 MAJ!
Styrelsen informerade på Höststämman att ordet Trivseldag skulle kunna anses
passa bättre än Städdagar med hänvisning till våra nya Trivselregler. Vi har också
beslutat att under tiden vecka 16-48 anlita entreprenör för trädgårdsskötsel av vårt
område. Arbetet vid Trivseldagarna/”städdagarna” kommer därmed att minska.
Därför kommer vi att föreslå Vårstämman besluta om att Trivseldagarna skall
omfatta en dag vid varje tillfälle. Vi uppfattade Höststämman som positiv till denna
ändring.
Vi vill därför informera om att lördagen den 9 maj är det dags för VÅRTRIVSELDAGEN! Samling vid kullen invid Murarvägens parkering klockan 08:45.
Mer information i kommande Informationsblad nr 3-2015.
Trafiksäkerheten; vänd på bladet
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Om Hantverkaren
På vår hemsida har vi under fliken Om Hantverkaren en kortfattad sammanställning om vår
samfällighet. ”Bra att ha” information.

Så här står det i TRIVSELREGLERNA
Isom
våra
trivelsSå
antagits
av Hantverkarens stämma/or:

FÖR SÄKRARE OCH
TRYGGARE TRAFIKMILJÖ

Rabatter
Hantverkarens förmånliga rabatter kommer
fortsättningsvis bara att återges på hemsidan.

Gränder, gång - och cykelbanor
I hela området gäller hastighetsbegränsningen 30 km/tim.
Mopedåkning på gång- och cykelbanor är
inte tillåten. Detta gäller även gång- och
cykelbanor i anslutning till samfällighetens
samtliga vändzoner.

Vid fel eller skadegörelse på
Samfällighetens egendom:
● Kontakta styrelsen per mail
info@hantverkarens.com
●Det går också bra att kontakta styrelsens
medlemmar per telefon enskilt. Se hemsidan
och bifogade adresslista.

Hastighetsbegränsningen betyder inte att
”man måste hålla 30”! Tänk på att vi har
barn som kan rusa ut på gränden.
Grannsamverkan
Varje månad erhåller vi månadsrapport från
Närpolisen. Rapporten finns på vår hemsida
under fliken Grannsamverkan. Mars-rapporten
finns nu att ta del av.

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.

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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