
PROTOKOLL 4/2013 
 

Styrelsemöte med Närsbo Samfällighetsförening 
 
 

Datum: 
 
Plats 
 
Närvarande: 
 
 
 
 
 
Frånvarande: 

Torsdagen den 2 maj 2013 
 
Pumphuset 
 
Per-Olof Svensson, ordförande för mötet 
Magnus Tanzbro 
Sirpa Tavastilla 
Kristina Kruger 
Gunnel Blom 
 
Magnus Gawek  
Ulrika Nicklasson  
Daniel Grip 

 
 

 

  
§1 Mötet öppnas Mötet öppnades av P-O som hälsade alla välkomna. 
  
§2 Justering av protokoll Protokollet kommer att justeras av P-O. 

Mötet beslöt att efter justering av protokoll mailas detta till 
övriga i styrelsen. 

  
§3 Föregående protokoll Lades till handlingarna. 
  
§4 Ekonomi Ansvarig: Per-Olof Svensson 

Följer rutiner och budget. PO betalar löpande räkningar som 
inkommer. 
P-O har upprättat en aktivitetslista för styrelseledamöterna. 
Vid varje styrelsemöte rapporterar vi vilka aktiviteter som 
gjorts för föreningen. 
P-O kontaktar Lotta för att få en ekonomisk rapport. 

  
§5 Lekplats Ansvarig: Magnus Tanzbro 

Tyvärr har någon/några roat sig med att krossa leksakerna 
på lekplatsen. Detta kommer att påtalas via Närsbobladet. 
Christer kommer att sladda fotbollsplanen. 

  
§6 Strand och 
grönområden 

Ansvarig: Kristina Kruger och Sirpa Tavastilla 
En brygga skall bytas ut och Per-Olof handlägger detta. 
Christer kommer att dra ner bryggorna till stranden innan 
arbetsdagen. 
Vi skall ansöka om skyddsjakt på stranden 

  
§7 Vägar och gångstigar Ansvarig: Ulrika Nicklasson och Magnus Gawek 

Grus finns utanför reningsverket, till arbetsdagen. 
Hyvling av våra vägar är beställt den 4 april. Detta kommer 



att göras när tjälen gått ur marken. Saltning av vägarna sker 
därefter. 
Ulrika återkommer senare angående grävning av diken. 

  
§8 Skog Ansvarig: Per-Olof Svensson och Daniel Grip 

PO har ringt Ingemar Johansson som kommer till föreningen 
och tittar på vår vegetation för röjning. 

  
§9 Vattenanläggningen Ansvarig: Magnus Tanzbro 

Våra vattenprover ser bra ut och manganvärdet är bra. Vi 
kommer att stänga av vattnet på arbetsdagen för att spola 
tanken. Detta meddelas via ett Närsboblad. 

  
§10Avloppsanläggningen Ansvarig: Magnus Tanzbro 

Fanns inget att rapportera. 
  
§11 Övriga frågor  Brev till styrelsen har inkommit från ”vi på Lyckevägen 1-

9” angående borttagande av ris. Se bilaga 1 och 2. 

 Namn och personnummer på styrelsen skall lämnas till 
Länsstyrelsen . P-O tar fram vilka uppgifter som behövs. 

 En representant från våra försäkringar kommer att se över 
vårt försäkringsskydd så att vi är rätt försäkrade. 

 Närsbo 1:72 Blom meddelar att man sökt bygglov till en 
carport. Föreningen och närmsta granne kommer att få 
brev om detta från Alingsås kommun. 

 Sirpa kontaktar Sita för rutiner angående soptunnan som 
finns vid stranden. 

 En arbetsfördelning har upprättats inför arbetsdagen. Se 
bilaga 3. 

 P-O gör en översyn av åkklipparen. 
  
§12 Ordförande och 
nästa möte  

Per-Olof Svensson är ordförande tills nästa möte torsdagen 
den 5 september i pumphuset klockan 18.30. 
 
P-O tackade och avslutade mötet. 

 
 

 
   
Vid protokollet, dag som ovan  
 
 
 
………………………………………… 
Gunnel Blom 

Justerare 
 
 
 
………………………………………… 
Per-Olof Svensson 

                   
 

 

 

 

 



Arbetsfördelning arbetsdagen  
11 maj 2013 

 
Ulrika/Gunnel  Fika-kaffe-korvgrillning 
  
Daniel  Eldning av ris på Lyckevägen och 

stranden 

 Såga ner döda grenar på 
stranden 

  
Magnus T  Containerhuset skall fixas 

 Skyltar sätts på stolparna vid 
vändplatserna 

 Spola tanken 
  
P-O  Olja räcken på lekplatsen 

 Grästuvorna tas bort på 
fotbollsplanen 

 Grus ska ut till vändplatserna 
  
Kristina  Rengöra och kratta stranden 
  
Gunnel  Toaletten skall städas  

 Deltagarlista 
  
Magnus G  Städa diken på Närsbovägen 
 


