Protokoll från Hantverkarens höststämma 2006
Den 27 november kl 19.00 hade Hantverkarens samfällighet höststämma i Ribbybergsskolans
matsal.
Innan höststämman öppnades så informerade representanter från ComHem om vår kommande
förändring av kabelnätet, samt vilka former utav erbjudanden som vi kommer att kunna beställa
efter uppdateringen. Närmare information om detta finns på ComHems hemsida www.comhem.se.
Punkter från dagordningen:
1. Under mötet så närvarade 59 st röstberättigade medlemmar.
2. Jan-Olow Ungh valdes till ordförande för stämman.
3. Katarina Dannelind valdes till sekreterare för stämman.
4. Staffan Ekeroth och Lex Samson valdes till justeringsmän för stämman.
5. Kallelse till stämman har skett på ett behörigt sätt.
6. Stämman tog beslut om att 7 stycken ej förhandsanmälda frågor skulle tas upp:
1. Väjningsplikt och stopp plikt: Påminnelse om att höger regeln gäller i området och ut
mot Klockareleden. De stoppstreck som finns på gränderna ut mot matargatorna är ej
korrekt riktiga, eftersom det saknas en kompletterande stoppskylt.
2. Dagvattenbrunnarna: Kommunen äger de dagvattenbrunnar som är på våra
matargator och vi äger brunnarna som är på våra gränder. Styrelsen framför frågor
gällande planering och dimensionering av befintligt dagvattennät inför kommande
utbyggnad av nya bostadsområden.
3. Kommunala komposten: Komposten är stängd pga utav missbruk samt att
kommunen själv ej kan återvinna jorden i komposten. Komposten är stängd på
försök under 1 år. Styrelsen kontaktar kommunen för ev. dispens under våra
städdagar.
4. Pendeltågsoväsendet: Styrelsen har skickat en förfrågan om bullermätning till
kommunen och skall komplettera den med förfrågningar om konsekvenser av
vibrationer i marken för vårt villaområde. Se mer information på
www.banverket.se/templates/StandardTtH____4448.asp . Önskemål framfördes om
att ”pendeltågsoväsendet” skulle vara en bra informationspunkt till vårstämman.
5. Extra debitering: Beslut om den förra extra debiteringen togs på vårstämman och är
ett korrekt genomfört beslut.
6. Info på hemsida eller via mail: Detta ärende är vilande eftersom alla i området ännu
ej har tillgång till Internet och mail.
7. Bäcken: Styrelsen informerar kommunen om vår underjordiska bäck inför
vattenledningsarbetet förbi vårt område ner till Nynäshamn.

7. Ingen förändring av styrelsearvoden för sektion 1.
8. Balans- och resultaträkning för sektion 1 fastställdes.
9. Ingen förändring av styrelsearvoden för sektion 2.
10. Balans- och resultaträkning för sektion 2 fastställdes.
11. Val av nya styrelseledamöter:
Nyvald ledamot, 2 år
Nyvald ledamot, 2 år
Nyvald suppleant, 1 år
Nyvald suppleant, 1 år
Omvald revisor, 1 år
Omvald revisor, 1 år
Omvald revisorsuppleant, 1 år
Omvald valberedning, 1 år
Omvald valberedning, 1 år
Nyvald valberedning, 1 år

Annelie Pärhagen
Lars Thelander
Jörgen Leikvik, omvald förrut ledamot
Sten Alfredsson
Therese Segerberg
Benny Westerberg
Börje Karlsson
Catherine Lindgren
Agneta Öberg
Conny Thuresson

12. Det finns 4 stycken inkomna motioner till stämman.
1. Staffan Ekeroth, motion nr 1 (extra städavgift), avslag.
2. Staffan Ekeroth, motion nr 2 (alternativa städdagar), avslag. Styrelse kommer att
informera om områdets gemensamma datum i början på varje år, ex städdagar och
stämmor.
3. Johanna Höglund, motion nr 1, avslag (utdelade ansvarsområden). Styrelse har tagit
kontakt med en entreprenör för att se om visst sommarunderhåll kan lejas bort.
4. Johanna Höglund, motion nr 2 (cykelbana), godkänns. Styrelsen har förslag på plats
för cykelbana, men måste först göra en avstämning med kommunen.
13. Stämmoprotokollet kommer att delas ut till Hantverkarens medlemmar.
Mötesordförande:

Mötessekreterare:

___________________________
Jan-Olow Ungh

___________________________
Katarina Dannelind

Protokollet justeras av:
___________________________
Staffan Ekeroth

___________________________
Lex Samson

