NORRA HUSBERGS
SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Protokoll fört vid konstituerande styrelsesammanträde 1 april 2008.
Närvarande: Bengt Wahlberg, Kenth Dagérus, Håkan Jaldén och Birgitta Wright

§ 1 Mötet öppnades och dagordningen fastställdes
§ 2 Konstituering
1. Styrelsen konstituerades enligt följande:
Ordförande Bengt Wahlberg
Vice ordförande Birgitta Wright
Sekreterare Anders Nyström
Kassör Kenth Dagérus
Vice kassör/sekreterare Håkan Palm
Suppleant Peter Andersson
Suppleant Håkan Jaldén
Suppleant Torbjörn Norén
Posten som materielförvaltare hålls vakant tills vidare och motsvarande
uppgifter och ansvar för olika gemensamhetsanläggningar fördelas inom
styrelsen enligt följande:
A Värmeanläggning, undercentral
B Radgarage
C Mark, gräsklippning med mera
D VA-ledning under platta
E Digitalt kabelnät
F Soprum
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2. Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig.
3. Attestering av fakturor
Fakturor för värme, vatten, el och föreningens försäkringar samt övriga
fakturor understigande 5 000 kronor attesteras av kassören medan övriga
fakturor attesteras av både kassör och ordförande

§ 3 Vårstädning sker gemensamt i hela området lördagen den 26 april 2008
Sandupptagning kommer att ske måndag eller/och tisdag påföljande vecka. Tänk på
att sanden ska sopas ihop och göras att det blir lätt för sandupptagaren när den
kommer. Containrar beställs av styrelsen och kommer att finnas på tre ställen under
helgen. OBS! Endast trädgårdsavfall från gemensamma ytor får kastas i
containrarna! Om fel sorts sopor kastas i dessa containrar orsakar det höga
extraavgifter för föreningen.

§4

Den årliga rundvandringen i området är den 5 maj 2008 med början vid föreningens
förråd klockan 18:00.

§5
Åtgärd Stopp i avrinning från stuprör på radgarage vid Fårticksgatan och dagvatten
rinner in i garage vid Fårticksgatan. De arbeten som ska utföras organiseras av
Håkan Jaldén.
§6
Ingen sammanträdesplan för 2008 fastställdes utom Rundvandringen. Till höstens
styrelsemöten kallas kontaktmän från kvarteren enligt tidigare rutin.
§ 7 Sammanträdet avslutades.
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