Protokoll fört vid styrelsemöte
Norra Smedskjortan 190117
Närvarande: Andreas Wahlberg, Christian Karlsson, Martin Johansson, Torbjörn Myrhall, Christina
Polhage, Linda Johansson, Nils Sjöholm
Adjungerad: Ingvar Karlsson, Thommy Kembring

§1 Mötet öppnades
§2 Dagordningen godkändes
§3 Christina Polhage valdes till sekreterare för dagen
§4 Andreas Wahlberg valdes till justeringsman
§5 Föregående protokoll lästes och lades till handlingarna
§6 Ingvar och Thommy redogjorde för det senaste med Kalmar Vatten angående kallvattnet. Ett möte har hållits där
alla samfällighetsföreningar i Kalmar som berörs av frågan bjudits in. 8 föreningar var representerade och bra
diskussioner fördes under mötet. En skrivelse om övertag av vattenledningarna i samfälligheterna av Kalmar Vatten
kommer att skrivas och alla föreningar kommer att skicka in ett exemplar. Därefter inväntas svar och när det har
kommit kommer ett nytt möte mellan samfälligheterna att utföras. Tidsplanen är dock lång för detta.
§7 Andreas redovisade kort om ekonomin under 2018. Inga stora förändringar från tidigare år förutom att vi
budgeterat 4000 för snöröjning men kostnaden uppgick till 7000 under året. Diskussion om vi ska byta leverantör av
snöröjning. Christian tar fram offerter från en eller två andra firmor så tas beslut efter det.
Första räkning från Kalmar Energi värmedebitering kommer ca 6-7/2. Thommy har räknat ut hur mycket varje hushåll
ska betala för kallvatten baserat på tidigare förbrukning. Det blir ca 500-700 kr per hushåll och månad. Varje hus ska
som vanligt också betala 400 kr/månad till Samfälligheten. Räkning till varje hus har delats ut 17/1. Ska autogiro
erbjudas för denna räkning? Inget beslut togs.
Värmedebitering för 2018 kommer att räknas ut i början på februari 2019 och ev. överskjutande belopp betalas
tillbaka till husägaren under februari 2019
§8 Valberedningen redovisade sitt arbete så långt. En styrelseledamot och en styrelserepresentant behöver
rekryteras bla.
§9 Årsmötet för Samfälligheten bestämdes till 17/3 kl. 17:00 i den vanliga kvarterslokalen. Kallelse kommer.
§10 Diskussion kring vilka punkter som ska finnas med i budget för 2019. Andreas sammanställer ett förslag till nästa
styrelsemöte.
§11 Det noteras att det är mycket vatten/is på asfalten i kurvan vid hus 50. Torbjörn har kontaktat NCC för att
framföra klagomål på deras arbete samt se till att de åtgärdar det.
§12 Nästa styrelsemöte bestämdes till 18/2 kl. 20 hos Christian hus 56
§13 Mötet avslutades
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Christina Polhage sekr

Andreas Wahlberg justeringsman

