NORRA HUSBERGS
SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Protokoll fört vid årsstämma 2014-03-27

Närvarande: 28 personer representerande 27 fastigheter. Se separat lista.

§1

Stämman öppnades av föreningens ordförande Bengt Wahlberg.

§2

Stämman befanns korrekt utlyst och dagordningen godkändes.

§3

Till ordförande för stämman valdes Bengt Wahlberg.

§4

Till justeringsmän valdes Jan Clasenius och Glyn Wright

§5

Styrelsens verksamhetsberättelse
På begäran görs följande förtydligande av punkten om borttagande av träd:
Nedtagning av träd får endast ske efter anmälan till samt i närvaro av
styrelsemedlemmar. Som tidigare gäller att de kringboende skall vara överens.
Bokslutet för 2013 föredrogs av kassör Katja Malmgren Calija.
Ett misstag av tidigare kassör har upptäckts, vilket lett till att för lite inbetalats för
fasta värmeavgifter samt för ett mindre antal radgarage. Med stämmans
godkännande hanteras detta av styrelsen

§6

Revisorernas berättelse för 2013 föredrogs av Lars-Erik Magnusson.
Revisorerna rekommenderade ansvarsfrihet för styrelsen.
Beslut: Stämman beslutade godkänna revisionsberättelsen och lägga den till
handlingarna.
Beslut: Stämman godkände verksamhetsberättelsen att läggas till handlingarna.
Beslut: Stämman fastställde bokslutet för 2013.

§7

Beslut: Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2013.

§8

Val av styrelseledamöter samt ordförande
Beslut: Till ordinarie ledamöter på två år omvaldes Anders Nyström och Håkan
Jalden.
Till ordförande på ett år omvaldes Bengt Wahlberg.

§9

Val av revisor
Beslut: Till ordinarie revisor på två år valdes Gunnar Lundin.
Posten som revisorssuppleant vakantsattes.

§ 10

Till valberedning fram till nästa ordinarie årsstämma utsågs kontaktmännen i
kvarteren med Anna-Karin Axtelius som sammankallande.
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§ Il

Övriga frågor och information från styrelsen
1. Förfallna plank~ som behöver bytas. Se styrelseprotokoll 2014-02-27:
I de fall där det föreligger en säkerhetsrisk på grund av dåligt plank~ kommer
planket att rivas och tas bort av styrelsen. De boende i kvarteret rar, om de vill,
bygga ett nytt. Föreningen bekostar då materialet.

2. Bredband, fiber m.m.
Som framgått i lokalpressen är det nu två företag, som konkurrerar om att få dra
fram fiberkabel till hushållen - Lidendata och Svensk Infrastruktur.
Lidendata är som förut intresserade av att utan kostnad lägga fiberkabel i vårt
befmtliga rörnät. Den som sedan vill ansluta sig får då betala en
anslutningskostnad om ca 2000 kronor samt abonnera på de tjänster man
önskar.
Svensk Infrastruktur vill inte använda vårt kanalisationssystem utan kräver att
få gräva ned ett eget i hela området. Man vill då att minst ca hälften av
hushållen är intresserade av deras lösning. Anslutningsavgiften har uppgetts till
29 000 kronor inklusive ett visst utbud av bredband och TV under fem år.
Stämman uppdrog åt styrelsen att, med hjälp av några intresserade medlemmar,
undersöka frågan vidare, i första hand Liden-alternativet.
3. Värmesystemet
Värmeväxlarna fortsätter att gå sönder. Ett 50-tal växlare har nu bytts.
För närvarande föreligger en mindre läcka i en svetsfog i stora huvudledningen i
undercentralen
Ordföranden följer nu upp förbrukningen per hushåll och tar kontakt om
misstänkta extremvärden visar sig.
En möjlighet att via fjärravläsningen få dygnsvisa avläsningar kan bli
verklighet. I så fall kan läckorna bli lättare att snabbt hitta.
4. Jennie Carlsson, som sköter vår hemsida, ser att man av och till klagar på
informationen. Det är dock o~art vad man vill ha ytterligare information om.
Styrelsen uppmanar dem som har synpunkter på informerandet tar kontakt
direkt med Jennie.
Mail-utskicken ska nu fungera bättre än förut, dvs. alla som lämnat in den
efterfrågade uppgiften om mail-adress via kontaktpersonerna rar nu mailutskick
från föreningen.
5. Boulebana
Tänkbar placering diskuterades. Ett förslag är att be kommunen att vi rar
anlägga en boulebana på gräsytan vid tennisbanan, där det redan finns bänkar
och lekredskap.
Tveksamma röster hördes också vid stämman inför risken att ett dylikt proj ekt
"rinner ut i sanden".
Styrelsen fortsätter att utreda frågan.
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6. Minol kommer sannolikt att ta över faktureringen från Visma. Då kommer det
att bli möjligt med autogiro eller e-faktura.
§ 12

Protokollet justeras 2014-04-07 kl. 18.00 hos ordföranden.

§ 13

Bengt-Åke Gelin tackade styrelsen å medlemmarnas vägnar och ordförande Bengt
Wahlberg avslutade stämman.

Bengt

Justeras:

Jan Claseruus
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