
PROTOKOLL 6/2013
Styrelsemöte med Närsbo Samfällighetsförening

Datum:

Plats

Närvarande:

Frånvarande:

20 november 2013

Hos P-O, Skinnarövägen

Gunnel Blom, ordförande för mötet
Ulrika Nicklasson 
Per-Olof Svensson

Liselotte Kamperin del av mötet

Magnus Tanzbro
Sirpa Tavastilla
Kristina Kruger
Daniel Grip
Magnus Gawek 

§1 Mötet öppnas Mötet öppnades av Gunnel som 
hälsade alla välkomna.

§2 Justering av protokoll Protokollet kommer att justeras av P-
O.

§3 Föregående protokoll Lades till handlingarna.

§4 Ekonomi Lotta närvarande
Mötet diskuterade årets utfall kontra 
budgeterade medel. Det finns någon 
avstickare gentemot budgeterat men 
som det finns orsaker till. 
För övrigt följer vi budget.
Lotta avviker från mötet

§5 Lekplats Inget att diskutera.



§6 Strand och grönområden Allt som skulle göras har gjorts på 
arbetsdagen.

§7 Vägar och gångstigar Grus på Lyckevägen är ej utlagt ännu 
då vi väntat på skrapning av vägen, 
därför kommer detta att ske till våren.

Diken har grävts färdigt på vissa 
vägar.

Diken är klippta och kommer att göras 
igen om 2 år.

Snöplogning är beställd mrd Sohlberg 
som också skall flisa vägarna. Han 
plogar vid ett snödjup på ca 6-8 cm.

En stor sten sticker upp vid bommen 
ner till stranden. Denna åtgärdas till 
våren.

§8 Skog P-O och Kicki har pratat med Ulf från 
Dala Skogstjänst angående röjningen.

§9 Vattenanläggningen Inget att diskutera.

§10 Avloppsanläggningen Inget att diskutera.

§11 Övriga frågor Närsbobladet ges ut i december med 
innehåll god jul, hemsidan och 
snöröjning.

Stämman 2014 förbereds och Gunnel 
ansvarar för detta.



§12 Nästa möte MÖTE 1
Nästa möte är måndagen den 27 
januari klockan 18.30 hos Ulrika, 
Lyckevägen 12. Då bjuds på 
smörgåstårta.

MÖTE 2
Tisdagen den 25 februari klockan 
18.30 hos Gunnel, Skinnarövägen 12 
som också bjuder på fika.

Ordförande fram tills nästa 
styrelsemöte är Gunnel Blom

Gunnel Blom tackade och avslutade 
mötet.

Vid protokollet, dag som ovan 

…………………………………………
Gunnel Blom

Justerare

…………………………………………
Per-Olof Svensson

                  


