NORRA HUSBERGS
SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Protokoll fort vid styrelsesammanträde 2011-10-03
Närvarande: Bengt Wahlberg, Birgitta Wright, Kenth Dagerus, Anders Nyström, Håkan Palm,
Håkan Jalden, Fredrik Johansson (kv. Brunsoppen)

§l

Mötet öppnades och dagordningen fastställdes

§2

Kvartersgenomgång
Brunsoppen:
Tidigare framtOrt önskemål om borttagning av träd diskuterades. Vid ny
rundfråga ville de närmast boende inte ta bort träden.
För övrigt inget aktuellt.
Fårtickan:
Vatten rinner in i ett radgarage. Håkan Jalden undersöker och åtgärdar med hjälp
av Add-Schakt i samband med motsvarande åtgärd i Smörsoppen.

§3

Lekplatser
Vid lekplatsbesiktningen påpekades brister på ca. 25 punkter. Åtgärder har
offererats av Lappset. Kostnad ca. 85 000 kronor inklusive en ny gungställning.
Smärre förändringar av lekplatsen vid Fårticksgatan 137. Några lekredskap kan
flyttas dit från annan plats.

§4

Budgetavstämning per 20 september 2011: ingen avvikelse.
Resultatprognosen pekar mot ett nollresultat för året.

§5

Arvoden för 2011
Beslut: Samma beräkningsgrunder och arvoden som 2010.

§6

Höstcontainer
En container tOr trädgårdsavfall ställs vid obebyggda tomten 28-31 oktober.
Endast normalt trädgårdsavfall- inte mängder av ris och fållda träd!

§7

Budget för 2012 diskuterades.
Ny form av budget (som tidigare meddelats): Vatten- och värmeavgifterna lyfts
ur budgeten och kvartalsavgiften, som minskar avsevärt, då vatten och värme
kommer att betalas separat på faktura av de boende.
Budgeten i övrigt blir mycket lik den tOregående förutom kostnaden tOr
mätarbytet, som kommer att höja kvartalsavgiften med ca. 600 kronor under
2012 och något mindre för 2013.
Styrelsens budgettOrslag till höststämman fastställs vid nästa styrelsemöte.
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§8

Byte av vatten- och vännemätare
Tre anbud har inkommit med kostnader från 700 tkr till 1,5 mkr. Till detta
kommer installation av kulventiler på kallvattenledningen i ett tjugotal
fastigheter, där sådan saknas, samt kostnader för hantering av fjärravläsningar
och fakturering.
Beslut: l. Det dyraste anbudet förkastas. Ordföranden och kassören arbetar
vidare med de två övriga (kontroll av garantier, referenser m.m.).
2. Styrelsen bemyndigar ordföranden och kassören att fatta beslut och beställa
arbetet.
3. Ännu en skriftlig information går ut till medlemmarna, som har möjlighet att
lämna synpunkter under vecka 41.

§9

Hastigheten på Fårticksgatan
En hastighetsmätning har genomförts under september. Resultaten, som enligt
styrelsens uppfattning, var något bättre än förväntat, finns på hemsidan.

§ la

Sammanträdet avslutades

l
Bengt Wahlberg
ordför~nde
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