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2015!

I Informationsbladet nr 7-2015 (2015-10-12) fanns kallelsen till Höststämman
som äger rum i Ribbybergsskolans matsal, TORSDAGEN den 26 november
med start klockan 19:00.
Stämmans dagordning, med kommentarer bifogas. Se blad 2. *
Stämman ska besluta om budgeten 2016 för sektionerna 1 och 2. Styrelsens
förslag återfinns i bifogade blad nr 3 och 4. *
Styrelsen kommer att presentera förslag till planerings- och underhållsplanerna
för Hantverkarens ”Buskar, Träd och Grönområden”. Se blad 5 *
Styrelsen kommer också att presentera förslag till trafiksäkerhetsåtgärder.
Vårstämman 2015 beslutade utse en trafiksäkerhetskommitté. Kommitténs förslag/
synpunkter kommer att redovisas. Se blad 6. *
Styrelsen kommer att lämna sitt yttrande över inkomna motioner (5 st.). *
Motionerna presenterades i Informationsblad nr 7-2015. Se blad 7-11. *
Styrelsen fick av Vårstämman i uppdrag att undersöka hur med Brandgator inom
Hantverkarens område. Styrelsen kommer att redovisa vad som framkommit med
berörda myndigheter. Se blad 12. *
Styrelsens förslag till ovanstående återfinns i bifogade, se blad 3-12.
Valberedningens förslag kommer att presenteras på stämman.
PS: Styrelsens kommentarer till blad 2 och förslag enligt bladen 3-12, utskickas
den 9 november via Informationsblad 9-2015!
Kom till Höststämman och ta del av diskussionerna och gör din stämma hörd.
Allt för att göra Hantverkaren ännu bättre!
Välkomna / Styrelsen

VIKTIGT- VIKTIGT-VIKTIGT-VIKTIGT
INFORMATION FRÅN VALBEREDNINGEN
Höststämman (den 26 november) ska välja representanter till styrelsen och revisorer m.m.
Detta arbete har visat sig vara ganska besvärligt. Vi har tyvärr inte ännu inget förslag att
presentera. Valberedningen, Kerstin Nilsson (Passgränd 3), Anna Lena JANSSE
(Penselgränd 7) och Susanna LÖFGREN (Kvastgränd 9) har ”undersökt” intresset genom
kontakter, lyssnande med boende och förfrågan på höstens Trivseldag. Tyvärr har ingen
nappat. Vid valberedningens senaste möte framkom att ett ”upprop” via Informationsbladet och på vår Hemsida kan kanske ”hjälpa till”.
De val som ska genomföras är:
Ordförande, 2 år (nuvarande Paul ”Palle” Lindblom har avsagt sig ev. omval)
En ledamot, 2 år (nuvarande Kajsa Hartonen, kassör, har avsagt sig ev. omval)
En suppleant, 1 år (nuvarande Claire Boholm har avsagt sig ev. omval)
En revisorssuppleant, 1 år (nuvarande vakant)
Du som är intresserad: Kontakta Kerstin NILSSON (Valberedningens sammankallande),
tfn: 08-500 224 46 alt. 073-635 14 84.
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HANTVERKARENS
TRAFIKSÄKERHET
Kom ihåg:
Max 30 km på våra gränder
och det gäller även matargatorna!
Men det betyder inte att man
MÅSTE köra i 30!
Ta de lugnt. Se upp för
gående och cyklister.

MERA
TRAFIKSÄKERHET
Ni som har tomter med häckar
ut mot matargatorna och
gränderna:
- Klipp ner häcken!
- Hur mycket då?
Se vår hemsida alt.
kommunens hemsida.
Där får ni besked om vad som
gäller. Passa på att göra det
innan vintern kommer!

VÅR HEMSIDA
Gå gärna in och titta på
vår hemsida. Där finns
aktuell information.
www.hantverkarens.com

RABATTER
Hantverkaren har förmånliga rabatter hos:
Blomorado i Tungelsta

För att förbättra vår trafiksäkerhet som vi alla önskar
är det viktigt
a t t de vuxna tar stor
hänsyn till barnen
a t t föräldrarna har uppsikt
över sina barn
a t t vi alla i trafiken inte
bara tänker på detta utan att
vi också lever upp till det!

XL Bygg Håga i VH
Flügger Färg i Handen
Gå in på vår hemsida.
Där finns det mer
information.

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 ”Jocke” Berggren

Okgränd 7

070-662 66 85

Ledamot/Hemsidan och Kabel-TV

Lex Samson

Kvastgränd 14

070-450 65 41

Suppleant/Uthyrning P-platsuthyrning

Claire Boholm

Baljegränd 1

08-500 264 42

Suppleant/Grannsamverkan och
Huvudkontaktombud

Margaretha Fagerberg

Spackelgränd 25

073-961 10 08

2015-11-05

2

