Ropnäs samfällighetsförening
Medlemsbrev 4/2021

Hej Ropnäsbor!
Det har blivit dags för det fjärde och sista medlemsbrevet för i år. Vi i styrelsen vill börja med
att tacka alla som kom och jobbade på höstens arbetsdag!

Viktiga datum 2022 – arbetsdagen och stämman
Boka redan nu in vårens viktiga datum i Ropnäs:
•
•

Vårens arbetsdag blir den 23 april
Stämman kommer att hållas 21 maj

Sista dag för motioner till stämman 31 mars
Har du ett förslag som rör Ropnäs som du vill att stämman ska ta upp? Då kan du skicka in en
motion. Och enligt stadgarna måste styrelsen få alla motioner senast den 31 mars. Du kan
bifoga ett dokument till ett mejl och sända till info@ropnas.se eller skicka via post:
Ropnäs Samfällighet
c/o Thomas Karlén Dalagatan 12 1tr
113 24 STOCKHOLM
Det låter kanske formellt med en motion, men det är inte så krångligt. Här är några tips som
kan vara till hjälp:

• Motionen ska bara behandla ett ämne (men varje motion kan ha mer än ett förslag). Den som
vill ta upp fler ämnen skriver en motion om varje sak.
• Skriv en tydlig rubrik som talar om vad motionen handlar om.
• Skriv en kort bakgrund till vad frågan handlar om.
• Sammanfatta förslaget/förslagen i en eller flera korta ”att-satser” (jag föreslår att…)

Badbryggan
Som många av er har sett är badbryggan i behov av upprustning. Det har skett en inventering
och vi kommer att återkomma med vilka åtgärder som behöver vidtas.

Sommarvattnet
Det är alltid en avvägning hur länge vi ska vänta innan vi stänger av sommarvattnet – och det
finns varje år starka önskemål från husägare i området att ha det igång långt fram på hösten. I
år kom det tyvärr en köldknäpp och med facit i hand går det att konstatera att avstängningen
borde gjorts tidigare, och då hade vi sluppit att en del kranar frös sönder. De kranar som gick
sönder ersätts av samfälligheten, även om de i normala fall är tomtägarens ansvar.
Info om Ropnäs och frågor till styrelsen
Du vet väl att vi har en webbsida som heter www.ropnas.se med en mängd viktig info. Viss
information kräver inloggning – lösenordet är 123gryta. Om du vill kontakta någon av oss i
styrelsen hittar du våra telefonnummer under fliken ”Styrelse” och där står också vem av oss
som är kontaktperson för vilket område. Du kan även mejla frågor och synpunkter till
info@ropnas.se. Som många känner till finns dessutom en Facebookgrupp för Ropnäs, den är
dock ett privat initiativ och inte styrelsens officiella kanal. Ibland lägger vi dock info där när
vi bedömer att den behöver komma ut snabbt, men vi har inte möjlighet att svara på frågor
där.
Stenar intill Midsommarvägen
Som vi berättade i förra medlemsbrevet ligger det en del sten på ett ställe bredvid
Midsommarvägen. Det är schaktmassor som vi har beslutat att inte frakta bort eftersom vi
kommer att behöva en del sten framöver i anslutning till båtbryggorna.

Hjälp oss spara pengar – få stämmohandlingar per e-post
När vi i vår ska kalla till stämman vill vi gärna skicka kallelsen via mejl, men fortfarande
saknar vi medgivande från några av er för att kunna göra det. Använd blanketten
”Adressinformation” som finns bifogad i detta brev. (Gäller inte om du redan skickat in
tidigare – vi behöver bara blanketten en gång.)
Scanna gärna och mejla till info@ropnas.se eller skicka per brev till:
Ropnäs Samf c/o Thomas Karlén
Dalagatan 12 1tr
113 24 STOCKHOLM
Det är förenat med stora kostnader att skicka per post, så ju fler som skickar medgivande för
e-postutskick desto bättre. Stort tack på förhand!

Det var allt för denna gång…
… men håll utkik på webben ropnas.se efter nyheter och info. Eventuella frågor skickas till
info@ropnas.se
Vi i styrelsen önskar en god jul och gott nytt år!
Helena, Lisbet, Thomas, Ann, Maria, Almut, Staffan, Mats, Micael, Katrin

