Protokoll från Hantverkarens vårstämma 2006
Den 22 maj kl 19.00 hade Hantverkarens samfällighet vårstämma i Ribbybergsskolans matsal.
Innan vårstämman öppnades så informerade närpolisen Jan Samuelsson om aktuella händelser
i vår närhet, samt gav allmänna tips och råd om hur vi skyddar oss själva och våra egendomar.
Punkter från dagordningen:
1. Under mötet så närvarade 40 st röstberättigade medlemmar.
2. Thorsten Nilsson valdes till ordförande för stämman.
3. Katarina Dannelind valdes till sekreterare för stämman.
4. Ragnar Abrahamsson och Lex Samson valdes till justeringsmän för stämman.
5. Kallelse till stämman har skett på ett behörigt sätt.
6. Stämman tog beslut om att 3 stycken ej förhandsanmälda frågor skulle tas upp:
a. Ketil Kindestam kommer att berätta om kommande utbyggnader runt
Hantverkaren
b. Vinterns snöröjning
c. Pendeltågsoväsendet
7. Palle föredrog verksamhetsberättelsen för 2005 avseende sektion 1.
8. Balans- och resultaträkning för sektion 1 fastställdes.
9. Jan-Olow föredrog revisorernas berättelse angående sektion 1.
10. Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet för sektion 1.
11. Stämman godkände styrelsens förslag om att förlusten för sektion 1 skall överföras i
ny räkning och regleras med reparationsfonden.
12. Stämman godkände styrelsens förslag om en extra uttaxering av en engångssumma på
500 kr till sektion 1.
13. Palle föredrog verksamhetsberättelsen för 2005 avseende sektion 2.
14. Balans- och resultaträkning för sektion 2 fastställdes.
15. Jan-Olow föredrog revisorernas berättelse angående sektion 2.
16. Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet för sektion 2.

17. Stämman godkände styrelsens förslag om att vinsten för sektion 2 skall överföras i ny
räkning och regleras med reparationsfonden.
18. Uttaxeringen avseende sektion 2 blir oförändrad dvs 1000 kr.
19. Det finns inga inkomna motioner till stämman.
20. Se punkt 6:
a. Ketil är boende i området och väldigt insatt i kommande utbyggnader i vår
närmiljö och vidareförmedlar detta till styrelsen. Ketils presentation finns att
hämta på en tillfällig webbadress: http://web.telia.com/~u85012642/. Troligen
så kommer det redan till hösten att bli ett samråd med en utställning (troligen
på biblioteket) av planerad utbyggnad och sedan så kommer den färdiga
detaljplanen under 2007. De boende som har åsikter eller önskningar gällande
detta ärende rekommenderas att vara aktiva under utställningsperioden och i
skriftlig form formulera sina yttringar och skicka in dessa till kommunen. Håll
er även informerade via kommunens hemsida, www.haninge.se .
b. Klagomål framfördes på vinterns snöröjning, framför allt gällande tider och
bortforsling av snön. Styrelsen kommer att ha en snöröjnings genomgång med
vår entreprenör innan vintern och göra en sammanfattning av krav på tippning
samt ett körschema.
c. Det finns ingen anmärkning på de mätningar av bullernivå som hittills är
gjorda i området. Ketil hör sig för om gällande gränser för bullernivåer idag
samt vid kommande dubbelspår till Nynäshamn.
21. Stämmoprotokollet kommer att delas ut till Hantverkarens medlemmar.
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