INFORMATIONSBLAD Nr 03-2015
FRÅN STYRELSEN
www.hantverkarens.com

KOM IHÅG: NU PÅ TORSDAG ÄR DET
DAGS FÖR VÅRSTÄMMAN 2015!
Datum/tid: Torsdagen den 23 april kl. 19:00.
Lokal: Ribbybergsskolans matsal.
(Ni som inte kan närvara, använd gärna fullmakten som bifogades i 2:an).
Handlingar till Vårstämman har tidigare utsickats. Se Informationsblad nr 02-2015.
Debiteringslängden finns tillgänglig på Vårstämman.
Till Vårstämman har två motioner inkommit. Dessa återfinns också i
Informationsblad nr 2. Styrelsens yttranden över motionerna bifogas. Se bilaga 1.
Styrelsen lämnar förslag på tillägg till Trivselreglerna, gällande tunga lastbilar i
vårt område. Se bilaga 2.
Styrelsen föreslår att vi i fortsättningen har en Trivseldag/Städdag (lördag) per
”städdag”.
Vi kommer också att presentera vår ”trädgårdsskötare” i vårt område;
Therese BRUNHOLTZ.
Fika ska vi också hinna med!
Välkomna den 23 april!
Styrelsen

TRIVSELDAG DEN 9 MAJ!
Lördagen den 9 maj är det dags för VÅRTRIVSEL-DAGEN! Samling vid kullen

invid Murarvägens parkering klockan 08:45.
Mer information kommer i nästa Informationsblad, nr 4-2015.
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ITRAFIKSÄKERHETEN
våra trivelsSå
I

Om Hantverkaren
På vår hemsida har vi under fliken Om Hantverkaren en kortfattad sammanställning om vår
samfällighet. ”Bra att ha” information.

HANTVERKAREN
Häckar och trafiksäkerheten
Gör en insats för att förbättra trafiksäkerheten,
inte minst för barnen och deras trafikmiljö.
Som fastighetsägare har du ansvaret för att ta
bort skrymmande buskar och grenerar som
hänger ut över vägar, gränder eller cykel-och
gångbanor.
Se mer på vår hemsida; länk till kommunens
sida HÄCKAR och TRAFIKSÄKERHET.

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

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.

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.

Grannsamverkan
Varje månad erhåller vi månadsrapport från
Närpolisen. Rapporten finns på vår hemsida
under fliken Grannsamverkan.
Margaretha FAGERBERG är vårt huvudkontaktombud i Haninges Grannsamverkan.

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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