NORRA HUSBERG
SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Protokoll fört vid styrelsemöte med Norra Husbergs Samfällighetsförening
2012-05-31
Plats: Hos ordföranden
Deltagare: Bengt Wahlberg (ordf.), Kenth Dagerus, Håkan Jalden och Jennie Carlsson (sekr.)

§ 01

Mötets öppnande
Ordföranden hälsar välkommen och meddelar punkterna för dagens möte.

§ 02

Ekonomi
Kassör Kenth meddelar att kassan är avstämd 2012-05-24 och den stämmer.

§ 03

Rundvandringen
Sammanfattningsvis kan sägas att de flesta åtgärderna efter rundvandringen innefattar åtgärder på
plank och målning av radgarage. Av dessa tycks det bara vara ett av garagen på Vitriskagatan som
är klart. Anders får i uppgift att övervaka åtgärderna på garagen och Håkan planken.
Bengt har varit i kontakt med Thord Lillja på Enköpings Kommun för diskussion om det går att göra
något ytterligare för att sänka farten på Fårticksgatan. Thord lovar att återkomma om saken.
Kommunen åtgärdar det som behövs vid pulkabacken bl a ett dött träd.
Komposterna j områdets ytterkanter åtgärdas under hösten.
Stegar är inköpta så att det nu finns en till varje soprum. Dessa monteras upp i soprummen efter
semestrarna tillsammans med de som redan finns och som då flyttas in i soprummen istället för att
sitta på utsidan av garagen.

§ 04

Fjärravläsningen
Anledningen att det har dragit ut på tiden har berott på att temperaturgivarna har krånglat men Minol
trimmar just nu in det sista och beräknas vara klara inom en vecka.
Det meddelas också att det inte har varit något som helst inläckage i systemet sedan 2012-04-17 v
vilket bedöms vara en lång tid.

§ 05

Fiberdragning i området
Herrarna L Almqvist och E Pettersson (båda boende i området) undersöker möjligheten att få
fiberdragning i samfälligheten. Ett bud som de fått från Tele 2 är 5500:-/ fastighet, men det
bygger dock på att 100 % av fastigheterna är med. Detta pris bedöms väldigt förmånligt men de
undersöker vidare möjligheter med fler aktörer.
Då detta med fiber inte ingår i styrelsens uppdrag så är detta en ren information som dock kan
komma att påverka då det ska förhandlas om vad gäller lV-signalerna.

§ 06

lekplatsbesiktning
Protokollet från besiktningen ligger nu på hemsidan och då vi inte har några lekplatser med A
anmärkningar(akuta) så har Kenth tagit in offerter på att åtgärda de med B-anmärkning.
Beslut: Styrelsen beslutar att åtgärda följande lekplatser: den mellan Fårticksgatan och
Vitriskagatan, Fårticksgatan 14, Fårticksgatan 58, Fårticksgatan 67, Fårticksgatan 98,
Vitriskagatan 29 samt Vitriskagatan 57. Totalt 7 lekplatser där samtliga åtgärder rymms inom
budgeten för innevarande år.

§ 07

Styrelsemöten under hösten
Planerade möten under hösten är: 29/8, 3/10, 31/10 samt höststämman 26/11 (lokalen är redan
bokad).

§ 08

Mötets avslutande
Ordföranden avslutar mötet.

Vid pennan

Jennie Carlsson
Tillförordnad sekreterare
Bengt Wahl berg
Ordförande

