NORRA HUSBERGS
SAMFALLIGHETSFORENING

Protokoll fttrt vid sfyrelsesammantrf,de 2007-42-ZA
Niirvarande.'Bengt Wahlberg,AndersNystrom, Kenth Dag6rus,Birgitta Wright, Nils
Jonsson.Hikan Palm. Hikan Jalddn,Markko Krikkola, Fredrik Johansson.Gunnar
Samuelsson
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OrdforandeBengt Wahlberg oppnadesammantriidetoch dagordningen
faststiilldes.
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Inflor Arsstiimman:
Bokslutet ftir 2006 - inga iindringar sedandet preliminiira bokslutet
presenterades
vid fona motet.Arets resultatblev minus ca. 157 000 kronor
sengicks igenom.
Verksamhetsberiittel
samtbokslut for 2006 faststiilldesav styrelsenatt
Beslut: Verksamhetsberrittelse
liiggasfram vid irssttimman.
uppdraggicks igenom.
Valberedningens
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Kassorenrapportenr att ett fel uppstfittvid den irliga avriikningenav
lorbrukningsavgifternafdr det gAngna6ret. Detta innebiir att kassdrenhar betalat
for 2006.
tillbaka mer dn vad som var tiinkt vid avriikningsbeskeden
Avriikningengdrs genomavdrageller tilliigg p& den kvartalsavgift,som skall
betalassenastden 28 februari. Di kvartalsrtikningenredandelatsut eller ar ph
viig ut innebiir detta att alla medlemmarftr tillbaka for mycket pengar,mellan
61 I och 743 kronor beroendepi hustyp- se nedan.
Beslut: Dessabelopp kommer att debiterasfastighetsiigarnauppdelatpA de tre
niistkommandekvartalsriikningarna(maj, augustioch november).
Nyinflyttade fastighetstigarekommer inte att debiterasfbr detta.Fastighetsiigare
som kommer att flytta under flret kommer att ffi betalahela iterstiende
beloppetvid det tillftille som avflyttningen sker och en slutavrtikninggcirs.
De belopp som avriiknatsfelaktigt och kommer att tttertasiir fdr respektive
hustyp:
Villor och kedjehus

713 k (ll4 kr for vatten och 629 kr for viirme)

Vinkelhus

722kr (114 kr lor vattenoch 608 kr ftir viirme)

Radhus

61 1 kr (1 14 kr lor vatten och 497 kr lor viirme)

Ett beriikningsunderlag,som visar hur ovanstflendebelopp framriiknats,kan flis
fr6.nkassoreneller sekreteraren.Det kommer ocksAatt bli tillgiingligt pi
hemsidanoch vid flrssttimmanden26 mars.
Stvrelsenbeklaqardet intriiffade.
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En ny informationsskrift har fiirdigsttillts. Efter en sistagranskningav styrelsens
medlemmar,skall den tryckas upp infor &rssttimman.
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Lekplatser-itgiirder
Kenth Dagdrusdeladetill kontaktmiinnenut en sammanstiillningav och
instruktioner for iterst6endeAtgarderphvhra lekplatser,ft)ranleddaav den
besiktningsom giorts.
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V6rstiidning
Styrelsenhar funnit skal att faststiillaen gemensamdag for virstiidning i hela
som kan gdrasmed t.ex.
omridet. Ett skiil iir de samordningsvinster
containerbestiillningar,ett annatar att siikersttillaatt virstiidningen verkligen blir
av i alla kvarter.
Beslut: V&rstiidningskall ske i hela omridet lordagenden 5 maj.
Kontaktmiinnensamordnari sina respektivekvarter.
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Ett brev har inkommit till styrelsenfrin en medlem, vars fastighetvid flera
tillftillen utsattsfrir skadegorelse,iiggkastningm.m.
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Fuktiradgaragen?
lJnder och efter lorra vintern framfordesen del klagomfll pi fukt i radgaragen
och vissa farhigor fanns kring detta inftir bytet av garageportar.Styrelsen
konstateraratt inga sidana rapporterhar kommit under dennavinter.

$9

Efter lantmiiterifdrriittningssammantrddet
Den 15 februari hcills fbrriittningssammantr[deav Lantmiiterimyndigheteni
i vir samftillighetffitt kallelse.Syftet var
Uppsala,till vilket alla fastighetsrigare
ftir vira blivande soprum samt
att bilda en ny gemensamhetsanltiggning
"centralantenn"
till att under bentimningen
foriindra gemensamhetsanliiggningen
"digitalt kabelniit" innefattav6rt nuvarandekabel-TV-niit.
Mdtet bevistadesav sju medlemmaroch inga avvikandeAsikterom
foriindringarnaframkom. Under sammantriidetupptiicktesdock nigra andrafall
diir vir, sedanforeningenstillkomst etablerade,praxis visadesig inte stiimma
helt overensmed vad som faktiskt st6r i det gamla foniittningsbeslutet.
Det handlarbl.a. om var griinsenftir samfiillighetensiigandeoch ansvargir i
avseendevatten- och viirmesystem.Vir utdebiteringav
medlemsfastigheterna
vatten- och viirmeavgifterefter faktisk ftlrbrukning visade sig inte heller vara
helt i samklangmed de ursprungligaskrivningarna.
En skrivelsemed forslag till konigeringar pi dessapunkter har skickatsfrfln
lantmiiteriettill alla fastighetsiigareoch eventuellasynpunkterpi ftirindringarna
skall varahos Lantmiiterimyndighetensenastden 8 mars.
Frigor omkring detta kan stiillastill ordlorandeBengt Wahlberg eller
sekreterareAnders Nystrom.

Styrelse2007-02-20

2(3)

$ 10

Kabel-TV
Efter minga och l6ngadiskussionermed Tele2VisionZirdet nu helt klart att det
iir samfiillighetensom iiger kabelniiteti omridet. Detta kan fi betydelsefor v6ra
mojligheteratt vtilja leverantdrav kabel-TV, bredband,IP-telefonietc.
Nuvarandeavtal med Tele2Vision,som lciperut i oktober,skall siigasupp och
forhandlingarforas med alternativaoperatcirer.
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Ntista mdte i fbreninsen iir ordinarie Arssttimmanden 26 mars.
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Motet avslutades
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Bengt Wahlberg
ordfdrande

sekreterare
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