NORRA HUSBERGS
SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Protokoll fört vid konstituerande styrelsesammanträde 2010-04-27

Närvarande: Bengt Wahlberg, Birgitta Wright, Kenth Dagerns, Anders Nyström, Håkan
Jalden
§1

Mötet öppnades och dagordningen fastställdes

§2

Konstituering
1. Styrelsen konstituerades enligt följande:
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot

Bengt Wahlberg
Anders Nyström
Kenth Dagerns
Birgitta Wright
Håkan Palm

Suppleant
Suppleant

Peter Andersson
Håkan Jalden

2. Uppgifter och ansvar för olika gemensamhetsanläggningar fördelas inom
styrelsen enligt följande (som föregående år):
A
B
C
D
E
F

Värmeanläggning, undercentral
Radgarage
Mark, gräsklippning m.m.
VA-ledning under platta
Digitalt kabelnät
Soprnm

Bengt Wahlberg
Kenth Dagerns
Håkan Jalden
Kenth Dagerns
Bengt Wahlberg
Kenth Dagerns

3. Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig.
4. Attestering av fakturor:
Fakturor för värme, vatten, el och föreningens försäkringar samt övriga fakturor
understigande 5 000 kronor attesteras av kassören medan övriga fakturor
attesteras av både kassör och ordförande.
§3

Rapport från kassören
l. Budgetavstämning
Kassören redovisade budgetavstämningen per den 31 mars.
Bokföringen stämmer väl, ingen avvikelse föreligger.
2. Lekplatsutrnstning till kvarteret Vitriskan är beställd. Detta blir den enda
lekplatsupprnstningen detta år.
3. Ett ärende har lämnats till kronofogden (gäller en avflyttad medlem).

§4

Kontroll av kranar
Bengt Wahlberg, Kenth Dagerus och Håkan Jalden kommer att gå runt i
området och kontrollera de kranar i fastigheterna, som föreningen ansvarar för.
Kontrollen omfattar kallvattenledning och avstängningskranar fram till
vattenmätaren samt avstängningskranarna på värmeledningen.
Arbetet beräknas vara klart till midsommar. Därefter tas ställning till eventuella
byten. Alla byten görs samordnat (givetvis med undantag får mycket akuta
situationer).

§5

Avstängning av kallvatten
Om kallvattnet behöver stängas av utanfår den egna fastigheten gärs detta i
undercentralen. Nyckel till undercentralen kommer att filmas hos styrelsens
medlemmar:
Bengt Wahlberg, Fårticksgatan 106
Kenth Dagerus, Fårticksgatan 138
Anders Nyström, Fårticksgatan 99
Birgitta Wright, Fårticksgatan 33
Håkan Palm, Fårticksgatan 111
Håkan Jalden, Vitriskagatan 25
Samt hos Kent Pettersson, Fårticksgatan 18
Tips: Slangen från inkommande kallvattenledning upp mot vattenmätaren kan
provisoriskt stängas med ett särskilt verktyg, som skall köpas in och finnas i
undercentralen.
Det kan också gå att strypa slangen med två brädbitar och två tvingar.

§6

Trafikskyltar
Håkan Jalden ser över behov av uppdatering av trafikskyltar för att markera att
det inte skall köras bil på områdets gång- och cykelvägar.

§7

Nästa möte
Rundvandring måndag den 10 maj kl. 18.00.
Styrelsemöte torsdag den 3 juni kl. 19.00

§8

Mötet avslutades

Bengt Wahlberg
ordförande

