NORRA HUSBERGS
SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Protokoll fört vid styrelsesammanträde 2008-06-02
Närvarande: Bengt Wahlberg, Birgitta Wright, Anders Nyström, Kenth Dagerus, Håkan Palm,
Håkan Jalden, Peter Andersson, Torbjörn Noren

§1

Mötet öppnades och dagordningen fastställdes

§2

RagnSells offert på avloppsrensning
En ny fortydligad offert har inkommit. Priset är detsamma som forut.
Beslut: Enskilda akuta åtgärder vidtas snarast. Den stora rensningen av hela
anläggningen görs nästa vår. Detta tas upp på höststämman.
Kassören informerar och efterfrågar intresse bland medlemmarna for samordnad
avloppsrensning i de enskilda fastigheterna.

§3

Garagetak i kvarteret Vitriskan
Radgaragen i Vitriskan (två längor) har papptak, som börjat läcka på några
ställen. Övriga radgarage i området har plåttak.
Nytt papptak beräknas hålla i 15-20 år. Plåttak håller längre, men är betydligt
dyrare.
Beslut: Föreningen bekostar byte till nytt papptak - material och arbete. Om de
boende, som nyttjar dessa garage, vill ha plåttak, står foreningen for materialet
men inte arbetet.

§4

Uppfoljning av rundvandringen 5 maj
Åtskilliga ärenden som aktualiserades under rundvandringen är nu åtgärdade
(borttagning av träd, stubbar m.m.). Bl.a. beskärning av träd återstår. En refug i
kv. Brunsoppen skall minskas och asfalt läggas på.
På tisdag 17 juni går sekreteraren runt i området tillsammans med
trädgårdskonsult Kjell Eklundh for att titta på behov och ideer angående träd,
buskar, planteringar m.m. i vår gemensamma utemiljö.
Vi utgår från Fårticksgatan 99 kl. 08.00 och går runt området motsols.
Intresserade är välkomna att komma med synpunkter eller frågor när vi passerar.
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§5

Kabel TV m.m.
Installation av nya uttag i husen är nu klar. Enligt uppgift från Tele2 skall man
gå ut med erbjudanden (bredband, TV-utbud, lP-telefoni) nu, när det praktiska
är klart.

§6

Undercentralen
Det fortsätter att läcka in kallvatten i värmesystemet, 200 - 400 liter per dygn!
Orsaken är med största sannolikhet fel i en eller flera värmeväxlare ute i
fastigheterna.
Felsökning: Styrelsemedlemmar kommer att besöka alla fastigheter och
kontrollera anläggningarna med avseende på vattenläckage.

§7

Felaktigt uppställda fordon m.m.

Det rörekommer tyvärr återigen att bilar, husvagnar, båtar, släpkärror
m.m. står parkerade respektive uppställda på olämpliga och r6rbjudna
ställen.
Normal parkering av fordon på Fårticksgatan och Vitriskagatan är tillåten enligt
vanliga kommunala regler (max ett dygn). Parkering på gräsmattor bredvid
gatorna är således onödig och absolut förbjuden!
Släp- och husvagnar får givetvis stå en kortare tid för i- och urlastning, men
dessa får inte bli stående flera dagar - varken inne i området, på kommunala
gator eller på parkeringsplatser. Förbudet mot uppställning gäller förstås även
båtar på trailers.
§8

§9

Höstens sammanträden
Styrelsen:

Torsdag 28 augusti
Tisdag 23 september
Onsdag 22 oktober

Stämma:

Måndag 24 november

Mötet avslutades.

Anders Nyström ii
Sekreterare
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