NORRA HUSBERGS
SAMFÄLLIGHETSFÖREi\fING

Protokoll fört vid styrelsesammanträde 2009-09-07
Närvarande: Bengt Wahlberg, Birgitta Wright, Kenth Dagerus, Anders Nyström, Håkan Palm,
Håkan Jalden; Tony Wilhelmsson (t.o.m. § 3)

§1

Mötet öppnades och dagordningen fastställdes

§2

Budgetavstämning
Bokföringen stämmer väl, ingen avvikelse föreligger.

§3

Kvartersgenomgång Fårtickan - kontaktman Tony Wilhelmsson
Frågan om "grannsamverkan" eller dylikt har diskuterats i kvarteret. Styrelsen
lnenar att sådant n1åste vara upp till de boende i respektive kvarter, men frågan
aln eventuell samordning tas upp vid höststämman.
"Obebyggda tomten" mellan Fårtickan och Stensoppen behöver röjas. Området
hör till Fårtickans ansvarsområde.

§4

§5

Värn1esystemet
•

Värmeväxlarna krånglar i många fastigheter. De s.k. AVTQ-ventilema,
plattorna i själva växlarna m.m. går sönder.

•

Fyra värmemätare defekta, reparation är beställd.

•

Leveranstiden för en ny värmeväxlare från Alfa-Laval är nu 14 dagar, då
de inte finns i lager utan endast tillverkas på beställning

•

Senaste inläckaget hittades efter genomgång av ca. 150 fastigheter.

•

Sommarpumpen i undercentralen fungerar inte för närvarande. Sannolikt
behövs rengöring, avkalkning, smörjning etc. En fungerande sommarpump
är bra att ha även under andra årstider, som back up för vinterpumpen.

•

Ordföranden träffar YIT och Alfa-Laval igen inom kort.

Vinterväghållning
Ny upphandling skall företas. Ca. fyra företag tillfrågas.
Nytt avtal skall träffas med kommunen angående de kommunala ytor, som vi
snöröjer.

§6

Beslut: Styrelsen beslutade om trädfällning i kvarteren Smörsoppen och
Stensoppen till en kostnad av ca. 10 000 kronor.

§7

Gräsklippning av våra gemensamma ytor skall ske något oftare än hittills.

§8

Bilkörning och parkering inne i Olmådet
Vi får allt större problem med olämplig och otillåten bilkörning och -parkering
på fel ställen i området. Många medlemmar ger uttryck för stark irritation och
oro för inte minst barns säkerhet.
Konkret förslag om p-vakter och bötfällning finns men måste diskuteras vidare,
varför det tas upp på häststämman.

§9

Nästa styrelselnöte inträffar den 8 oktober.

§ ]O

Mötet avslutades

Bengt W ~hlberg
ordförande

