NORRA HUSBERG
SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Protokoll fört vid Norra Husbergs Samfällighets styrelsemöte
Tid:
Måndag 28 januari 2013 kl. 19.00 - 20.00
Plats:
Hos ordföranden
Deltagare: Bengt Wahlberg (ordf.), Kenth Dagerus, Jennie Carlsson, Håkan Jalden, Håkan Palm
(sekr.).

§ 01

Mötets öppnande
Ordföranden hälsade de närvarande välkomna. Under dagens möte kommer främst
bokslutet för 2012 att behandlas.

§ 02

Bokslutsunderlag
Samfälligheten beräknas överskrida budgeterade medel med ca. 300 000 kronor. Av den
summan är till del merkostnader för snöröjning. Övriga merkostnader har varit kända då
de främst härrör till arbeten med byte av mätutrustning.
Beslut: Kassören kontaktar revisorerna och presenterar ett färdigt bokslut till nästa möte.

§ 03

Snöröjningen
l föregående protokoll noterades att flera skador i samband med snöröjningen skett på
mark och t ex staket. Dessa skador och eventuella nya bör omgående noteras kvartalsvis
för att senast tas upp med styrelsen i samband med "rundvandringen" i vår.
I avtalet med snöröjaren finns reglerat vid vilket snödjup röjningen skall igångsättas.
Ordföranden kommer att gå igenom avtalet med berörd personal så att ingen
missuppfattning skall ske att röjningen sker "lite i onödan".

§ 04

Minol
Styrelsens uppfattning är att samarbetet mellan styrelsen - medlemmarna - Minol nu
fungerar bra och att samfälligheten får beställda tjänster utförda.

§ 05

Kabelnätet mm
Frågan om bredband förhandlas fortfarande. Några nya ingångsvärden har tillkommit.

Beslut: Styrelsen avvaktar de sista uppgifterna och gör en sammanställning som
presenteras för medlemmarna vid årsmötet.
§ 06

Läckage
Ett smärre läckage finns för närvarande i värmesystemet. Det är dock så litet att det är näst
intill omöjligt att upptäcka med hjälp av vattenmätarnas "lilla snurrande hjul".
Beslut: Styrelsen avvaktar t.v. då det kan antas att anläggningens "skyddsutrustning"
håller stånd mot det syrerika vatten, som genom läckan kommer in i värmesystemet.

§ 07

Efterträdare till kassören
Styrelsen arbetar fortfarande med frågan.
Beslut: Styrelsen är fortfarande intresserad av att någon inom samfälligheten kan ta på sig
uppgiften.

§ 08

Kommande möten
2013-02-21 styrelsemöte.
2013-03-25 samfällighetens årsstämma.

§ 09

Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet med att tacka för visat intresse och konstaterade att nästa
styrelsemöte äger rum 2013-02-21.
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Håkan Palm
Tillförordnad sekreterare
Bengt "Wah1berg
Ordförande

