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Protokoll Itirt vid årets rundvandrins i Norra Husbergs Sa,ml?illighets ornråde
'fid:
Tisdag 08 mai 2018 kl. 18.00 * 20.00

Plats:

Samfällighetens område
Deltagare: Bengt Wahlberg (ordf.), Håkan Jalden. Katja Malmgren. Per Edbla<i och Håkan Palrn
(sekr.)
Från rcspcktivc kvarter deltog: Fårtickan Tomi lvfr:nkanen. Vitriskan Kristofler
Larsson. llrunsoppen Anna Karirt Axtelius. Smörsorrpen lngen. Stensoppen Mikael
Johansson

$01

Unnstart
Traditionell sanrling vid samliilliglretens ftirråd. Sonr tidigare gällde att kontaktmännen
rnå tillkomma vid respektive område och avvika dri ornrådet iir nvklarat

$02

IaBltaselscr
I nedanståcnde tabcllcr är dct gatunummer angivct, som nännast liggcr i anslutning
den plats där "iakttagelsen" är giord"
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till

Åtsdrdas senont

Tak på garage
Nedtagning av 3 b.iörkar
Av st-vrelsen beviliat inköp av tujor for 4 000 kronor

Styrelsen

Stvrclscn
Boende

n

Iakttaselser
Flylsnins av körsbärsträd

Åtsiiftlas senntn

Iakttaselser
Stenar och grus
Ommålnins leknlats

Åtsdrdas senofti

Stvrelsen

K
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x
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$03

Boende
lJoende

Avslutnins och sammalfattniqg
Efter rundvandringen samlades styrelsen hos ordftiranden och gick igenom giorda
iakttagelscr samt fördelade arbetsuppgilterna. Några ytterligarc ärenden kont upp och
tillfordes protokollet enligt nedan.

$04

Asfalt
Styrelsen har fått en offert rörande lagning av hål och ytterligare asfaltsförbättringar
ett pris om 14 000 kronor.
Beslut: Styrelsen fattade beslut om att låta genom{iira rubricerade asfaltsarbeten.

$05

Telia

$06

Kontakt med kpmmunen

$07

Nästa qilIrmanlfäde
Styrelsen sammanträder nästa gång Juni l2 kl. 19.00 hos ordforanden.

till

Slutbesiktning har skett av Telias arbetet i samband med bredbandsinstalationen. Några
smiirre kvarvarande arbeten slutftirs under maj månad varefter projektct är avslutat.

Ordft)randen orienterade om att han varit i kontakt med gatuchefen. I samband med att
nybyggnationen vid Vitriskan avslutas fram mot hösten kommer dels guppet vid
Undercentralen att repareras (hålor i asfalten mm) dels kommer buskaget mot
ootrimmas".
frrtbol lsplanen att

TiII ftirordnad sekreterare

Ordftirande

