NORRA HUSBERGS
SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i samband med rundvandring 2009-05-11
Närvarande: Styrelsen: Bengt Wahlberg, Kenth Dagerus, Anders Nyström, Birgitta Wright, Håkan
Palm, Håkan Jalden
Kontaktmän (under rundvandringen): Markko Kriikkola (Vitriskan), Nichlas Norell (Smörsoppen),
Tony Wilhelmsson (Fårtickan), Michael Johansson (Stensoppen), Fredrik Johansson (Brunsoppen)

§1

Ordförande Bengt Wahlberg öppnade samn1anträdet och dagordningen fastställdes.

§2

Genomgång efter rundvandring
Särskilda anteckningar fördes under rundvandringen - se nedan.
Arets budget tillåter endast mycket sparsamma åtgärder i området i föreningens regi
(se föregående styrelseprotokoll). Nödvändiga åtgärder i kvarteren kan förekomma där
de boende står för arbetet och föreningen för materialet.

§3

Stamspolningen
Den i föregående protokoll nän1nda extrakostnaden visade sig inte bli så stor som
befarat - ca. 30 000 mot befarade 50-80 000 kronor.

§4

Sammanträdesplan rör 2009
Måndag 8 juni
Måndag 7 september
Torsdag 8 oktober
Måndag 2 november
Måndag 3 O noven1ber

§5

styrelsen
styrelsen + två kontaktmän
styrelsen + två kontaktmän
styrelsen + en kontaktman
budgetstämma

Sammanträdet avslutades

Bengt ;,Wahlberg
ordför~nde

Anteckningar forda vid rundvandring i området med styrelsen och kontaktmännen i
respektive kvarter 2009-05-11.
Förklaring av förkortning: "Bl" betyder"Åtgärdas av de boende i kvarteret. Föreningen står för
materialet.

Kvarteret Stensoppen
Fårticksgatan 58

Stockar ("slipers") runt sand och klätterställning behöver bytas. (Bl)

Fårticksgatan 96

Grop i asfalten

Fårticksgatan 116

Behov av panelbyte på radgarage (Bl)

Kvarteret Smörsoppen
Fårticksgatan 131

Lekplats: Stockar ("slipers") runt sandlåda behöver bytas. (Bl)
Gungstäl1ning ostadig.
Gungor sitter för tätt.

Fårticksgatan 137

Stödmur på väg att "ge sig" samt en (kommunal) lyktstolpe står snett. 
Åtgärdas 2010.

Fårticksgatan 123

Yta mot garagegaveln gjordes i ordning 11led ny jord förra året. Har ej
besåtts med gräs sedan dess, viss spontan gräs- och ogräsväxt nu. Håkan
lalden klipper ytan och de närboende sår gräs.

Fårticksgatan 97-99

Yta 1110t plank: Körsbärsträd togs bort förra året. Ytan behöver göras i
ordning.

Fårticksgatan 57

Några träd önskas bort av de boende. Viss oenighet råder om vilka. De
boende återkommer till styrelsen när de enats. Styrelsen olllbesörjer
"avverkningen".
Kantstockar behöver bytas. (Bl)
Asfaltsgrop.

Fårticksgatan 67

Lekplats: Staketet är fortfarande trasigt. (Bl!)

Kvarteret Brunsoppen
Inget anmärkningsvärt

Kvarteret Vitriskan
Vitriskagatan 19

Radgarage: viss panel behöver bytas. (Bl)

Vitriskagatan 25 m.fl.

Gångväg mellan husen ser ovårdad ut - mossa, gräs, nedhängande grenar

Kvarteret Fårtickan
Fårticksgatan 48

Önskemål om asfalt runt plattor i kant mot parkeringsplats.

Vid undercentralen

OBS! En upphittad Snow-racer finns i undercentralen. Kan återfås mot
beskrivning. Kontakta Bengt Wahlberg!

Avslutande kommentarer
På några platser konstaterades gropar och annat, som behöver asfalteras igen. Styrelsen smular ihop
sådana behov och beställer arbetet längre fram. Under rundvandringen framfördes synpunkter på
engagemanget vid städdaganla. Styrelsen och kontaktmännen finner anledning att påminna om att
den allmänna städdagen innebär lite mer arbete än att bara sopa sand framför sin egen tomt.
Antecknat av Anders Nyström
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