NORRA HUSBERGS
SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Protokoll fört vid styrelsesammanträde 2009-10-08
Närvarande: Bengt Wahlberg, Birgitta Wright, Kenth Dagerus, Anders Nyströnl, Håkan Palm,
Håkan Jalden; Fredrik Johansson (kv. Brunsoppen)

§l

Mötet öppnades och dagordningen fastställdes

§2

Kvartersgenomgång
Brunsoppen - inget särskilt att rapportera.
SInörsoppen (skriftlig rappo11) - inget nytt

§3

Budgetavstämning per 30 september
Bokföringen stämmer väl, ingen avvikelse föreligger.
Kassörens preliminära förslag till budget för 20 l O diskuterades. Styrelsens
budgetförslag fastställs vid nästa möte.

§4

Hemsidan
Ett "boendeforum" har lanserats på föreningens hemsida. Där kan vi
medlemmar diskutera aktuella gemensamma frågor. Man kan även ta upp och
t.ex. samordna gemensamma upphandlingar och inköp av sådant, som faller
utanför samfällighetens ansvarsområde.
Bland almat behöver ventilationskanaler i fastigheterna rengöras om det inte
redan gj0l1s. Enligt sotare bör detta göras vart tionde år. Kenth Dagerus erbjuder
sig att samordna en beställning av detta för dem som är intresserade, vilket ger
ett lägre pris. Pris utan sanlordning ca. 1800:-.

§5

Värrnesystemet
Prov har tagits på värmevattnet, sonl visat sig innehålla höga halter av såväl syre
som "kolsyra". Syre i värmevattnet beror på de inläckage vi haft genom trasiga
värmeväxlare och orsakar korrosion. Orsaken till mängden kolsyra är oklar, men
om denna tas bort ur vattnet erhålls ett bättre energiutbyte.
Förslag: "Noxygen" - en apparat, som genom avgasning, kontinuerligt tar bort
syre och kolsyra ur värmevattnet. Sannolikt behöver vi två dylika apparater till
en kostnad av ca. 25 000:- per styck exklusive montering. Denna kostnad kan
tjänas in genom en förbättrad energiekonomi. Utrymme för denna åtgärd skapas
i budgetförslaget för 2010.

§6

Vinterväghållning
Upphandling pågår. Klart i början av november.

§7

Tele2
Tele2 har gått ut med information om avgiftshöjning och andra förändringar i
TV-utbudet. Föreningens avtal med Tele2 gäller dock fortfarande vad avser den
del, son1 betalas genom samfållighetsavgiften oavsett vad som står i utdelade
broschyrer.

§8

Fortkörning och parkering
En diskussion om åtgärder mot fortkörning och olämplig parkering.

§ 10

Mötet avslutades
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Bengt W~hlberg
ordförande

