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   PROTOKOLL 5/9 
 

Ordinarie styrelsesammanträde med Närsbo 
Samfällighetsförening den 1 september 2009. 

 
 
 
 

Närvarande:  Christer Tedefjord Ulrika Nicklasson 
Björn Wallander Christina Stålstedt 

  Lise-Lotte Kamperin Gunnel Blom  
  Robert Törsök Lars-Erik Lagerqvist 
 
 
§ 1    Mötet öppnas Mötet öppnades av föreningens ordförande, Christer Tedefjord, som 
    hälsade de närvarande välkomna. 
 
§ 2 Justering av  Beslöts att dagens protokoll skall justeras av Christer Tedefjord. 
 protokoll Kallelse till dagens möte godkändes. 
 
§ 3 Föreg mötes 4/9, § 5 Christina köpa in bord och stolar till lekstugan. 
 protokoll         § 10 Nivåvipporna börjar bli i behov av utbyte och BW  
    tar fram kostnad. 
 
§ 4 Ekonomi Allt löper på.  

Björn har under första halvåret lagt ner 75 timmar utöver de 
ordinarie 50 timmarna främst på installation av nya vattenfilter och 
rengöring av pumpar i avloppsanläggningen pga trassel mm. 

  
§ 5 Lekplats Lekstugan på plats. 
      
§ 6 Strand- och Christer skall höra sig för vad det skulle kosta att bespruta 
 grönområde fotbollsplanen för att fåbort allt gräs. 
    
§ 7 Vägar & Dikesklippning är beställd till slutet av september.  
 gångstigar   
  Christer och Lotta har fått mail av ägaren till 1:12, 1:60 och 1:61, 
  ang häcken längst ner på Skinnarövägen, som önskar skriftlig 

bekräftelse på att de åtgärder de gjort är ”godkända”. 
  Styrelsen anser att det ej är tillräckligt då häcken fortfarande går långt 

utanför tomtgränsen. Vägen skall sedandras tillbaka mot häcken och 
göras iordning. 

  Christer fortsätter korrespondensen med ägarna. 
   
  Gångstigen från Tavastilas ner till stranden samt mot Carlmarks skall 

sladdas och den lilla vägbiten fram till pumphuset göras iordning. 
 
§ 8 Skog Vem har sågat ner enar mm nedanför Sunes mot sjön ?? 
 
§ 9 Vatten- Nu är alla installationer på va-anläggningen klara och vattnet mycket   
 anläggningen bra ! Slutfaktura har ännu ej kommit. 
 
   Björn skall undersöka kostnad för service av pumpen i brunnen. 
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§ 10 Avlopps- Björn har gjort en kontrollplan för reningsverket ! 
 anläggningen Luftpumparna i reningsverket behöver service och översyn. 
 

Björn börjar lista de nya investeringar som behövs på anläggningen 
som nu är 14 år. 

   
   Enligt kraven från Miljö- och hälsa skall det finnas larm för våra 
   anläggningar. 
    
   Styrelsen beslöt köpa dessa snarast. 
 
§ 11 Övriga ärende   Arbetsdag 10/10 då är det bryggupptagning i första hand ! 
     
§ 12 Nästa möte Nästa möte är tisd 22 sept, kl 18:30, i pumphuset då vi skall arbeta  
   med föreningens områdesplan och nästa ordinarie styrelsemöte är  
   tisd 3 nov, kl 18.30 i pumphuset. (CS fika) 
 
   Ordförande tackade och avslutade dagens möte. 
 
 
    Närsbo 090901 
 
 
Vid protokollet:  Justeras: 
 
 
 
Lise-Lotte Kamperin  Christer Tedefjord 


