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Nu på LÖRDAG 9 maj är det dags för vårens
TRIVSELDAG!
Samling vi ”Kullen” invid Murarvägens parkering klockan 08.45!
Avprickning sker endast klockan 08:45-09:00.
Korvgrillning, läsk/lättöl och kaffe efter klockan 12:00 samt lottdragning.
Vinsterna till lottdragningen är skänkta av Blomorado, Flügger Färg och
XL Bygg Håga.
Styrelsen kommer vid samlingen att presentera de arbetsuppgifter som vi ska försöka hinna med
vid detta städtillfäll. OBS: Vi har bara lördagen att städa på!
Det blir mycket av lövkrattning och plocka upp nedblåsta trädkvistar. Vi kommer också att köra
ut flis och gödsla.
Container kommer att finnas uppställd på gångvägen mellan Rätskivegränd och Målarvägen.
Conny Thuresson, kommer som vanligt, att med bil och släp åka runt och samla upp det som ska
till containern och köra ut gödsel säckar m m.

TA GÄRNA MED, FÖRUTOM ETT GLATT HUMÖR:
- Krattor
- Skottkärror
- Spadar
- Sopkvastar
- Handskar (enkla skyddshandskar)
Gör en insats för ditt bostadsområde och passa på att träffa dina ”grannar”!

VÄLKOMNA TILL TRIVSELDAGEN VÅREN 2015!!
--------------------------------------------------------------------------------------------------Med detta Informationsblad bifogas PROTOKOLLET från VÅRSTÄMMAN!
Styrelsen kommer i nästa Informationsblad (utkommer i nästa vecka v20) att kommentera och
informera från Vårstämman och andra pågående aktiviteter.
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ITRAFIKSÄKERHETEN
våra trivelsSå
I
HANTVERKAREN

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

Vi ska inte bara köra lugnt; vi ska också vara
väldigt uppmärksamma på att det är många i
området som är ute på våra gator/gränder.
Inte minst på gränderna där lekande barn kan
finnas.
.
Hastighetsbegränsningen, 30 km gäller inte
bara på Timmermansvägen, Målarvägen
och Murarvägen. Det gäller inte minst på
våra 18 gränder!! Speciellt på dessa där det
oftast finns barn och gående. Lätta på
gasen. Det tar inte lång tid att förflytta sig
på gränden, men det går fort för eventuellt
utrusande barn!
Grannsamverkan
Varje månad erhåller vi månadsrapport från
Närpolisen. Rapporten finns på vår hemsida
under fliken Grannsamverkan.
Margaretha FAGERBERG är vårt huvudkontaktombud i Haninges Grannsamverkan.

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.
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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