NORRA HUSBERGS
SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Protokoll fört vid styrelsesammanträde 2010-0 1-26
Närvarande: Bengt Wahlberg, Kenth Dagerus, Håkan Jalden, Birgitta Wright, Peter
Andersson.

§1

Mötets öppnande
Mötet öppnades och dagordningen fastställdes.

§2

Preliminärt bokslut
Kassören redovisade att det preliminära bokslutet kommer att bli negativt om ca
190.000 kr. Den främsta orsaken till detta är att värmeräkningen blir ca 190.000
kr dyrare än budgeterat.
Verksamheten som går att påverka (Gem.Anl A-F) går i stort sett som
budgeterat, ca 30.000 kr back..

§3

Slutavräkningar för vatten och värme 2009
Samtliga slutavräkningar rör 2009 är nu klara. Finns åtkomliga för var och en
via hemsidan. Som redovisat under §2 ovan, underskottet rör värmeräkningen,
så innebär det att många kommer att få betala in pengar till samfålligheten den
sista mars.

§4

Sopavgiften
Enköpings kommun skickade ut en skrivelse daterad 2009-12-15 att
sopavgiftema skall höjas rör 2010, för vissa har det blivit en kraftigt höjd avgift.
För kvarteren Vitriskan och Brunsoppen innebär det en höjning på ca 230
kr/år/fastighet. Övriga kommer att få en höjning på ca 500 kr/år/fastighet.
Ordförande och kassör kommer att ta kontakt med kommunen för en diskussion.

§5

Lekplatser
Två lekplatser, lekplatsen mellan VitriskagatanlFårticksgatan och lekplatsen
utanför Fårticksgatan 58, skall göras i ordning under 2010. Kassören kommer att
begära in offert på arbetet där den ena lekplatsen skall så färdig till våren medan
den andra får bistå till hösten för att avvakta föreningens ekonomi.

§6

Trafiksituationen
Två betongsuggor skall ställas ut intill cykelvägen som går från fotbollsplanen
till badhusbacken vid Fårticksgatan 58 och Fårticksgatan 34. Syftet är att stoppa
den biltrafik som där sker. Ytterligare åtgärder komnler att övervägas.

§7

Undercentralen
Avluftningsutrustningen i undercentralen är nu installerad. Syftet med den är att
ta bort syret i föreningens fj ärrvärmenät. Installationen var klar runt årsskiftet
och styrelsen kommer att följa upp resultatet med intresse.

§8

Årsmöte
Genomförs den 29 mars 2010 kl. 19.00 i Bergvretsskolans matsal.

§9

Styrelsemöte
Nästa möte genomförs den 22 februari kl. 19.00 på Fårticksgatan 106.

§10

Mötet avslutades
Mötet avslutades
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