NORRA HUSBERG
SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Protokoll fört vid årets rundvandring i Norra Husbergs Samf"ållighets område
Tid:
Måndag 09 maj 2011 kl. 19.00 - 20.00
Plats:
Samfällighetens område
Deltagare: Bengt Wahlberg (ordf), Håkan Jalden, Birgitta Wright, och Håkan Palm (sekr.)

§ Ol

Uppstart
Traditionell samling vid samfällighetens förråd. Som tidigare gällde att kontaktmännen
må tillkomma vid respektive område respektive avvika då området är avklarat

§ 02

Iakttagelser

en

At
Obebodda tomten kli s snarast
"Betongsuggan" kan flyttas vintertid. Snökant görs
Två mo edsk 'ltar tas bort
Litet hål i asfalten Fårticl<:_s~g,--at_an_9_6_-9_8
Staketet vid 106:an b 1:s
Viss trädfällnin Anm. l

ärMS enorn

Materialförvaltaren
Materialförvaltaren
Materialförvaltaren
-+-0_r_d_fo_"r_an_de_n_A_n_m_.4
Omkringboende
Ordföranden

en
Stol en vid arkeringen fixas
Lutande lank vid 99:an
~and vid vändplatsen ligger kvar. Hämtas genom firman.
Avlo et fortfarande igenväx1 vid 88:an
Staketet vid garaget 85:an. Är på gång
Steoe borta vid 73:an
Bortfräsnin av stubbar. Ev. fällnin av döende träd
Tidigare nyckelproblem vid soprum åtgärdat
Lek latsen vid 67:an bra. Lite arbete återstår
K va rteretD runsoDDen
Iakttaf:elser
Diskussion om Blodlönnen vid Wrights. Frågan vilar.
En sandlåda trasig
Biörkstubben utanför 29:an bort

Omkringboende Anm. 2
Omkrin boende
Materialförvaltaren
Omkrin boende Anm. 2
Omkrin boende
Styrelsen
Materialförvaltaren
Omkrin boende

Åtf:ärdas eellom

Styrelsen
Styrelsen
Materialförvaltaren

Kvarteret Vitriskan
lakttaf:elser

Åtf:ärdas t:enorn

Stubben vid 45:an kvar. Används som lekplats
Ruttna stöd på lekanordning utanför 45:an
Parkerad båt på allmän grönyta skall flyttas bort
Tallrot vid "Skogsraden" på icke samfälld mark
Asfalt vid 49:an

--
Styrelsen Anm. 3
Styrelsen

--
Ordföranden Anm. 4

-1

Kvarteret Fårtickan
At~ärdas ~enont
Ordföranden Anm. 4
Omkringboende
Styrelsen
Omkringboende

I aktta~elser
Asfaltering vid Undercentralen
Barngungan utanför nr 14 byts
Nytt grus till lekplatsen
Byte av plank vid parkeringarna pågår
Arun. 1:

Arun. 2:
Arun.

Vid behov genom köpt tjänst

3: Besiktning av samtliga lekplatser sker inom närmsta veckan genom konsult

Arun. 4:

§ 03

Ordföranden kontaktar Tomas Lindvall på kommunen angående fällning av
träd. Föreningen ansvarar för röjning av sly vid behov.

Asfaltering beställs och samordnas genom ordföranden.

Avslutning
Styrelsen samlades hos ordföranden och gick igenom gjorda iak1tagelser samt fördelade
ansvaret för beställningar och genomförande.
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Håkan Palm
Tillförordnad sekreterare
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BengtWahlberg
Ordf6rallde

