NORRA HUSBERGS
SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Protokoll fört vid styrelsesammanträde 2014-11-04
Närvarande: Bengt Wahlberg, Anders Nyström, Katja Malmgren Calija, Håkan Jalden, Håkan
Palm, Jennie Carlsson

§1

Mötet öppnades och dagordningen fastställdes

§2

Budget 2015
Kassören gick igenom förslag till budget och debiteringslängd för 2015.
Beslut: Styrelsen fastställde budgetförslaget att föreläggas höststämrnan den 27
november.

§3

Höststämman
I anslutning till höststämman kommer representanter för Liden-Data att
infonnera om fiberanslutmng.

§4

Välmeanläggningen
För första gången detta år har en hel månad passerat utan läckage i
värmeväxlare. För närvarande misstänks dock ett litet (begynnande) läckage
föreligga.
Ordföranden har haft samtal med värmeverket om bl.a. prisnivån. Vid detta
tillfälle påpekades från vänneverkets sida, att vårt returvatten är onödigt vannt.
Styrelsen återkommer om vad det innebär och vad som kan göras för att
förändra detta.

§5

Arvoden för 2014
Beslut: Arvoden fastställdes enligt följande:
Arvoden, som belastar administrationsanslaget:
Ordförande
14000:
Sekreterare
9 000:
Kassör
20 000:
Vikarierande sekreterare 3 x 500:
Materialförvaltaruppgifter 2 x 7 500:
Hemsidan, infonnation
3000:
Revisor
3 000:
Revisor Camilla Walgeborg enligt faktura
Kontaktpersoner
5 x 1 000:
Sammanträdesarvode
500:
Extra arvoden som belastar berörd gemensamhetsanläggning:
Arbete med vänneanläggningen: Bengt Wahlberg och Håkan Jalden 5000:
vardera.
Arbete med plank: Bengt Wahlberg och Håkan Jalden 500:- vardera.
Infonnationsarbete angående värmeanläggningen: Jennie Carlsson 2000:
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§6

Snöröjningsskada
En flera gånger påtalad snöröjningsskada från förra vintern i Fårtickan har ännu
inte åtgärdats.
Håkan Jalden har tre gånger kontaktat Markona, som varje gång lovat åtgärda.
Håkan fortsätter enträget.

§7

Kabel-TV m.m.
I april-maj 2015 övergår ansvaret för TV, bredband m.m. via vårt nuvarande nät
från Tele 2 till Bredbandsbolaget (genom uppköp). Närmare information
kommer från Bredbandsbolaget till abonnenterna och kommer även att finnas på

§8

Angående planerad bebyggelse vid Vitriskagatan
Detaljplan för detta område finns hos kontaktmannen Fredrik Malmberg,
Vitriskagatan 19.

§9

Yttrande över byggnadsåtgärd
Ordföranden informerade om att han för föreningens räkning meddelat att vi inte
har några synpunkter på en inglasning av uteplats på Fårticksgatan 72.

§ 10

Sammanträdet avslutades
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Anders Nys'tdni
sekreterare
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