NORRA HUSBERG
SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Protokoll fOrt vid Norra Husbergs Samfällighets styrelsemöte
Tid:
Måndag 01 november 2010 kl. 19.00 - 20.00
Plats:
Hos ordföranden
Deltagare: Bengt Wahlberg (ordf.), Kenth Dagerns, Håkan Jalden, Birgitta Wright, Peter Andersson och
Håkan Palm (sekr.)
§ 01

Mötets öppnande
Ordföranden hälsade de närvarande välkomna. Huvudpunkten vid dagens möte är att följa upp
underlaget inför höststämman november 29. Agendan omfattar även sedvanlig orientering om
värmeväxlarna.

§ 02

Avtal om lekplatsunderhåll
Kassören föredrog underlaget från en offert rörande avtal om underhåll av samfållighetens
lekytor. Priset överstiger vida det pris som föreningen hade tänkt sig. Det kan även anses råda
viss osäkerhet vad som ingår i avtalet.
Beslut: Styrelsen ger kassören i uppdrag att gå vidare i ärendet och fortsätta dialogen med att
klara ut avtalets innehåll mm.

§ 03

Värmeväxlarna
Ordföranden orienterade om att bekymren fortsätter med värmeväxlarna. Ett "nytt fel" har
seglat upp. Ett inflöde om 150-200 liter/dygn sker för närvarande. Inflödet är inte jämt fördelat
på dygnet. Det är nödvändigt att få ett möte till stånd med Alfa Laval.
Beslut: Ordföranden fortsätter att följa upp inflödet genom täta besök i undercentralen.
Ordföranden försöker även att via YIT få tillstånd ett möte med Alfa Laval.

§ 04

Förslag till samfällighetens inkomst- och utgiftsstat 2011-01-01- 2011-12-31
Kassören gick igenom förslagets olika punkter, varvid det kunde konstateras att inga större
förändringar mot tidigare år föreligger.
Beslut: Styrelsen beslutar att förelägga stämman förslaget för ett godkännande.

§ 05

Samfällighetens nuvarande ekonomiska läge
Kassören meddelar att läget är enligt plan. Beroende på vinterns inträde och med den ev.
snöröjning föreligger en osäkerhet om 50-100 kkr.
Beslut: Styrelsen finner att inga behov föreligger att f.n. vidtaga några ekonomiska åtgärder
mot gällande budget.

§ 06

Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet med att tacka för visat intresse och konstaterade att nästa möte blir
Samfållighetens höststämma november 29 kl. 19.00 i Bergvretenskolans matsal.
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Håkan Palm
Tillförordnad sekreterare

