NORRA HUSBERGS
SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Protokoll rört vidstyrelsesamanträde 2014-09-02
Närvarande: Bengt Wahlberg, Håkan Jalden, Anna-Karin Axtelius, Katja Malmgren
Calija, Kent Pettersson och Jennie Carlsson

§1

Mötets öppnande

§2

Kvartersgenomgång:
Fårtickan: Lekställningen vid 16 är målad och uppfrächad,
Brädorna på bordet och soffan ska bytas
Ska det vara staket mellan gungorna och lekställningen som det varit förut?
Måste det inte vara det? Håkan får i uppdrag att kolla det med Nifo Lappset
Trasiga sopkärl i soprul1\ft1et- bytes mot nya? Kontakt tas av Bengt med
kommunen om detta då det är fler trasiga i samfälligheten
Lamporna på garagelängorna fungerar inte tillfredställande utan lyser och är
släckta som de vill och inte när de behöver lysa.
Plåtarna mellan garageportarna börjar rosta.
Brunsoppen: Inget speciellt att rapportera,
Beslut: lekplatsen vid 15 tas bort då den har en gammal ram som inte är bra
samt att den annars skulle behöva bytas sand och då finns risk att de gamla
stockarna ger vika.

§2

* kubik är hittad med hjälp av Minol.
Värmeväxlarna: en stor läcka på 13
Läckorna är många och avlöser varandra hela tiden.
Bengt rar i uppdrag.att kontrollera med vattenverket om de har gjort någon
förändring i sammansättningen som går ut i systemen.
Kent rar i uppdrag att kolla med branchen om det finns något vi kan göra för att
undvika dessa läckor hela tiden samt om det finns någon växlare som skulle
vara bättre ,än de vi nu har utifrån de förutsättningar som är.

§3

Det finns "slukhål" på området som måste fyllas i.

§4

Ekonomi: Allt rullar på som det ska och de som amorteringsplaner upprättats
för fullföljer dessa.

§5

Bredband: En enkät kommer att gå ut om vi säger ja till att Liden Data rar
lägga fiber i vårt kanalsystem. Detta ska vara gjort och sammanställt innan
höststämman.

§6

Lampor på radgaragen: Kontakt tas med elektriker som f'ar komma med förslag
på vad det skulle kosta att byta samtliga lampor och kännare och då sätta in
LED-lampor.

§7

En genomgång av träden i området ska göras vid vårens rundvandring. Den
firma som har anlitats senast i området har erbjudit sig att vara med och ha sin
syn på saken.

§8

Mötet avslutas
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