NORRA HUSBERGS

SAMFÄLUGHETSFöRENING
PRoTOKOLL FÖRT VID HöSTSTAVVIN 29 NOVEMBER 201.8
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t0 personer (!) enligt särskild lista.

Stämman öppnades av föreningens ordförande Bengt Wahlberg.
Stämman befanns behörigen utlyst och dagordningen godkändes.

Till ordförande för stämman utsågs Bengt Wahlberg.
Till justeringspersoner utsågs Björn Eriksson och Lars Abrahamsson.

lnlämnade ärenden och motioner (information)

ett förslag rörande reglering av höjd på trafikfarligt
skymmande häckar etc. och föreslår att "styrelsen antar kommunens regelverk
och bestämmelser". Styrelsen konstaterar, att kommunens regelverk givetvis
En medlem har lämnat

gäller.
(Kommunens regler finns i en folder, som enklast hittas om man på
www.enkapinq.se söker på "håll sikten fri".
En tönk
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dit kommer ott finnas på vår nya hemsido-)

Budget och debiteringslängd för 2019
Föreningens kassör redogjorde för styrelsens förslag.
Beslut: Anslaget till administration för 2019 godkändes av stämman.
Beslut: Stämman antog styrelsens förslag till budget och debiteringslängd för

2019.

57

lnformation från styrelsen

L.

lnget nytt läckage från trasiga värmeväxlare har upptäckts på cirka tre
månader.

2.

Angående skador på fiberkabel:
Vi måste varna för att ta bort fiberkonvertern vid renovering mm. Fibern som
går in i den är mycket skör. I samfälligheten har det redan varit tre avbrott som
vi känner till. Brott på fibern kan kosta flera tusen kronor att laga. Det är
fastighetsägaren själv som står för kostnaden. Samfälligheten har inte avtal
med något företag så varje husägare får själv välja reparatör. Vi har varit i

kontakt med Fokiab i Enköping och de kan felsöka samt svetsa fiber. Telefon till
dem kontorstid är 070-624 08 56, Lars Eriksson. Kontaktperson i
samfälligheten är Per Edblad, telefon 070-2545269.
Observera att fiberkabeln fram till mediakonvertern, konvertern själv samt en
digitalbox till TV:n tillhör fastigheten.
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3,

Lekplatsåtgärder pågår i kvarteret Brunsoppen.

4.

Ny hemsida

Föreningens nya hemsida kommer inom några veckor att publiceras parallellt
med den gamla. Den första tiden kommer man till den gamla hemsidan, när
man går in på norrahusberg.se och där kommer att finnas en länk till den nya.
Detta för att den nya hemsidan då inte kommer att vara helt komplett, men
man ska kunna titta på den och kanske lämna synpunkter på innehållet.
Efter en tid vänder vi på ordningen, så man kommer först till den nya
hemsidan, men kan om man vill gå till den gamla om man saknar något.
Senast före årsstämman i mars kommer den gamla hemsidan att släckas ned.
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Övriga frågor
I kvarteret Vitriskan finns önskemål om nyplantering av

träd där maskingrävning

krävs. De boende uppmanas att lämna in ett förslag till styrelsen.
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Protokollet justeras onsdag 5 december t7.30 hos ordföranden.
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Stämman avslutades.

Bengt Wahl berg, ordföra

Protokollet justeras:
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Lars Abrahamsson

Björd Eriksson
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